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یسانشناور نآرق و 

باتک تاصخشم 

م. - 1914 نامثع ، دمحم  یتاجن ، هسانشرس : 
. برع سابع  همجرت  یتاجن ؛ نامثعدمحم  یسانشناور / نآرق و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1367 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 383  : ] يرهاظ تاصخشم 

( موس پاچ   ) لایر  2000 لایر ؛   1100 کباش : 
يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1369 مود : پاچ  تشاددای : 
تشهبیدرا 1372. موس : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  381 ؛]  - 383 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
یسانشناور نآرق --  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1333 سابع ، برع ، هدوزفا :  هسانش 
یمالسا ياهشهوژپ  داینب   . يوضر سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

BP103/25/ن3ق4 1367 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

م318-68 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تسرهف

لّوا لـصف  راتفگـشیپ 19  زاغآرـس 17  یبرع 15  مود  پاـچ  رب  فـلؤم  همدــقم  مراـهچ 13  پاـچ  رب  مجرتـم  همدـقم  مجرتم 11  همدـقم 
عون ياقب  هزیگنا  ود  سفنت 47 3 - هزیگنا  تاذ 34 2 - ظفح  هزیگنا  کیژولویزیف 32 1 - ياههزیگنا  فلا - نآرق 31  رد  راتفر  ياههزیگنا 

هزیگنا زواجت 58 3 - هزیگنا  تیکلام 56 2 - هزیگنا  یناور 54 1 - ياههزیگنا  يردام 52 ب - هزیگنا   2 یسنج 49 3 - هزیگنا   1 - 3 49
اههزیگنا فارحنا  اههزیگنا 72 و - رب  هبلغ  اههزیگنا 70 ه - ضراعت  هاگآدوخان 69 د - ياههزیگنا  يرادنید 65 ج - هزیگنا  تباقر 64 4 -

91
 6 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یتسودعون تاذ 113 2 - بح  ّتبحم 113 1 - مشخ 108 ج - سرت 101 ب - عاونا  سرت 96  فلا - نآرق 95  رد  اهلاعفنا  مود  لـصف 
يداش 129 ه- هلآ 127 د - هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تبحم  ادخ 125 6 - تبحم  يردپ 121 5 - تبحم  یسنج 119 4 - تبحم  - 3 115

یندب تارییغت  رگید 148 ك - ياـهلاعفنا  145 ي - تمادن ]  ] ینامیـشپ هودنا 140 ط - دسح 136 ح - ز - تریغ 135  و - ترفن 132 
بضغ 167 4- رب  هبلغ  رقف 166 3 - زا  سرت  رب  هـبلغ  گرم 161 2 - زا  سرت  رب  هـبلغ  اـهلاعفنا 161 1 - رب  هبلغ  لاعفنا 152 ل - اب  هارمه 

نآرق 179 رد  ّساوح  فلا - نآرق 177  رد  یّسح  كاردا  موس  لصف  رگید 173  ياهلاعفنا  رب  هبلغ  ّتبحم 171 5 - لاعفنا  رب  هبلغ 
 7 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اههزیگنا ریثأت  مشچ 189 د - ياطخ  186 ج - یّسح ) قوف  كاردا   ) ساوح بوچراچ  زا  جراخ  یّـسح  كاردا  یتسوپ 185 ب - ساوح 
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تالکـشم 201 1- ّلح  رد  رّکفت  لـحارم  فلا - نآرق 195  هاگدـید  زا  رّکفت  مراـهچ  لـصف  یّـسح 190  كاردا  هّجوـت و  رد  اهـشزرا  و 
اههّیضرف 202 5- یبایزرا  يزاسهّیضرف 202 4 - لکـشم 201 3 - عوضوم  نوماریپ  كرادم  يروآعمج  لکشم 201 2 - دوجو  ساسحا 
كردـم 213 3- ندوبن  یفاـک  هنهک 209 2 - ياههشیدـنا  هـب  يدـنبیاپ  رّکفت 206 1 - ياــهاطخ  هّیـضرف 202 ب - تّحـص  هب  نانیمطا 

مدآ ترضح  نابز 224 ج - يریگدای  شناد 223 ب - عبانم  فلا - نآرق 223  رد  يریگدای  مجنپ  لصف  یفطاع 219  یلاعفنا و  يرادفرط 
دیلقت 229 نآرق 229 1 - رد  يریگدای  ياههار  يریگمیمصت 228 ه - باختنا و  تردق  يریگارف  نابز 225 د - يریگدای  مالّسلا و  هیلع 

هزیگنا 237 نآرق 236 1 - رد  يریگدای  لوصا  رّکفت 234 و - اطخ 233 3 - شیامزآ و  یلمع و  شیامزآ  - 2
 8 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ّمهم 247 ثداوح  زا  دادمتسا   3 ناتساد 245 1 - قیرط  زا  هزیگنا  کیرحت   2 دـیدهت 237 1 - قیوشت و  قیرط  زا  هزیگنا  نتخیگنارب   1 - 1
ملع مشش  لصف  راتفر 265  لیدعت  رد  جـیردت  يریگداـی 263 6 - عیزوت  هنالاّعف 261 5 - تکراـشم  هّجوت 255 4 - رارکت 248 3 - - 2

یشومارف فلا - نآرق 291  رد  یـشومارف  يروآدای و  متفه  لصف  ایؤر 286  باوخ و  ایؤر 275 ب - ماـهلا و  فلا - نآرق 275  رد  ّیندل 
مهن لصف  نآرق 303  رد  باصعا  زغم و  متسیس  متـشه  لصف  یشومارف 299  نامرد  نآرق و  ناطیش 297 ج - یشومارف و  هطبار  294 ب -
عاونا راجنهب 329 ه - ّتیصخش  ّتیصخش 327 د - لداعت  یناور 316 ج - ّداضت  ناسنا 314 ب - شنیرفآ  فلا - نآرق 313  رد  ّتیصخش 

نآرق 330 رد  ّتیصخش 
 9 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یعامتجا 332 1- طباور  هب  طوبرم  تاّیصوصخ   3 يدابع 332 1 - تاّیصوصخ   2 یتدیقع 332 1 - تاّیصوصخ   1 نانمؤم 331 1 - - 1
7 یفطاع 333 1 - یلاـعفنا و  تاّیـصوصخ   6 یقالخا 333 1 - تاّیـصوصخ   5 یگداوناـخ 332 1 - طـباور  هب  طوبرم  تاّیـصوصخ   4
یندب 333 2- تاّیـصوصخ   9 ياهفرح 333 1 - یلمع و  یگدـنز  هب  طوـبرم  تاّیـصوصخ   8 یتخانش 333 1 - ینالقع و  تاّیـصوصخ 
4 یگداوناخ 336 2 - طباور  هب  طوبرم  تاّیصوصخ   3 يدابع 336 2 - تاّیصوصخ   2 یتدیقع 336 2 - تاّیصوصخ   1 نارفاک 336 2 -
7 یفطاـع 336 2 - یلاـعفنا و  تاّیــصوصخ   6 یقـالخا 336 2 - تاّیـصوصخ   5 یعاـمتجا 336 2 - طـباور  هب  طوـبرم  تاّیـصوصخ 
3 يداـبع 339 3 - تاّیـصوصخ   2 یتدـیقع 338 3 - تاّیـصوصخ   1 ناــقفانم 338 3 - یتخانـش 336 3 - ینـالقع و  تاّیــصوصخ 
6 یفطاـع 339 3 - یلاـعفنا و  تاّیــصوصخ   5 یقـالخا 339 3 - تاّیـصوصخ   4 یعاـمتجا 339 3 - طـباور  هب  طوـبرم  تاّیـصوصخ 
یـشارت 342 3- لـیلد  ینکفارف 341 2 - لــقع 340 1 - یعاــفد  ياهمـــسیناکم  نآرق و  یتخانـش 339 و - ینـالقع و  تاّیــصوصخ 

نآرق 345 رد  يدرف  ياهتوافت  يزاسشنکاو 343 ز -
 10 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ناور مهد  لصف  دازون 358  رد  یّسح  دشر  ّدلوت 354 3 - زا  دعب  دشر  ّدلوت 350 2 - زا  لبق  دشر  ناسنا 350 1 - دشر  هلأسم  نآرق و  ح -
ناور رد  نآرق  شور  هورگ 379 ج - هب  یگتسباو  ساسحا  نامیا و  ّتینما 367 ب - ساسحا  نامیا و  هطبار  فلا - نآرق 361  رد  ینامرد 

جح 399  4 تاکز 398 3 -  3 هزور 397 3 -  2 زامن 388 3 -  1 تادابع 387 3 - اوقت 385 3 - دیحوت 384 2 - هب  نامیا  ینامرد 382 1 -
عجارم 417 هبوت 411  رکذ 406 6 - ربص 401 5 - - 4

11 ص : یسانشناور ، نآرق و 

« مجرتم همّدقم  »

هراشا نآ  هب  میرک  نآرق  هک  نانچ  هناگی ، دوجوم  نیا  تسا . هتفرگ  لکـش  يّدام  ریغ  يّداـم و  دـعب  ود  زا  هک  تسا  يدوجوم  اـهنت  ناـسنا 
يو نورد  رد  ییادخ  حور  هک  اج  نآ  ات  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  لماکت  فلتخم  لحارم  هدرک و  عورـش  كاخ  زا  ار  دوخ  دشر  دیامرفیم ،
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قشع و لقع ، نوچمه  ییاهیگژیو  تافـص و  نوگانوگ ، لحارم  ّیط  اـب  هدـمآرد و  تکرح  هب  مسج  اـب  ماـگمه  هارمه و  هدـش و  اـفوکش 
. تسا هدناسر  ییافوکش  روهظ و  هلحرم  هب  دوخ  زا  ار  یناسنا  فطاوع 

. تسا یسانشدوخ  ای  سفن  تفرعم  تسا ، هتـشاداو  رّکفت  شالت و  هب  ار  وا  خیرات  لوط  رد  هدرک و  دوخ  هّجوتم  ار  رـشب  نهذ  هشیمه  هچنآ 
هدرک وجتسج  شیوخ  رد  ار  نتشیوخ  هک  یماگنه  وا  تسا . هداهن  ماگ  تسردان  هب  هاگ  تسرد و  هار  هب  هاگ  دوخ ، نتخانـش  یپ  رد  ناسنا 
لفاغ هک  ماگنه  نآ  اما  تسا ، هدیزای  تسد  هّنئمطم  سفن  ماقم  هب  هداهن ، ماگ  هار  نیا  رد  شرگتیادـه ، ناربمایپ  اب  هارمه  ییادـخ  رون  اب  و 

. تسا هدش  نادرگرس  هارمگ و  تسا ، هدومیپ  ار  هار  نیا  هراّما  سفن  زا  يوریپ  اب  هدوب و  شیوخ  نتشیوخ  زا 
نیرتهب نیرتبـسانم و  یناسنا ، لامک  جرادـم  هب  ناسنا  سفن  ياـقترا  ّتیـصخش و  دـشر  یـسانشدوخ و  هب  یباـیتسد  روظنم  هب  میرک  نآرق 

دراد دوجو  يرایـسب  تایآ  میرک  نآرق  رد  تسا . هداد  ناشن  يو  هب  دنک ، مهارف  ار  وا  ترخآ  ایند و  یتخبـشوخ  هنیمز  دناوتب  هک  ار  یهار 
و تیبرت ، بیذهت و  ياههار  نینچمه  يرامیب و  فارحنا و  للع  هدش و  رّکذـتم  ار  وا  ناور  نوگانوگ  تالاح  ناسنا و  يدوجو  ترطف  هک 

تالاح تافـص و  ناسنا و  هرابرد  نآرق ، رد  هک  یقیاقح  کمک  هب  میناوتیم  ام  تسا . هداد  ناـشن  عماـج  روط  هب  ار  ناـسنا  ناور  هجلاـعم 
ناسنا و راتفر  كّرحم  یلـصا  ياههزیگنا  نینچمه  میهد و  دـشر  ار  شیوخ  یناـسنا  ّتیـصخش  یبوخب  تسا ، هدـمآ  وا  یناور  نوگاـنوگ 

نخـس نآرق ، اریز  میـسانشب  دـنراد ، ییازـسب  ریثأـت  وا  یناور  تشادـهب  داـجیا  لـماکت و  ّتیـصخش و  ندرک  گـنهامه  رد  هک  ار  یلماوع 
َوُه َو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  ـال  َأ  . » تسا رتاـناد  دوخ  قولخم  شنیرفآ  رارـسا  تعیبط و  هب  راگدـیرفآ  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  ناـسنا  راگدـیرفآ 

«1 «. » ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا 
______________________________

. تسا هاگآ  ملاع  روما  همه ) رهاظ  و   ) نطاب هب  وا  هک  نآ  لاح  و  تسین ؟ اهنآ ) رارـسا  هب   ) ملاع هدـیرفآ ، ار  قلخ  هک  ییادـخ  نآ  ایآ  (- 1)
.14 کلم / هروس 

 12 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ثیداحا میرک و  نآرق  زا  دـیاب  ار  راـک  نیا  میدـنمزاین و  يرتشیب  تّمه  هب  دوخ ، یمالـسا  ینغ  ثاریم  یـسررب  اـیحا و  يارب  اـم  دـیدرتیب 

ات مینک  لابند  ناملسم  نادنمشیدنا  هفسالف و  نایم  رد  ار  یناور  تاقیقحت  رد  هشیدنا  یلماکت  ریس  سپـس  مینک و  زاغآ  ناموصعم : فیرش 
. میبای تسد  مالسا  یناور  میهافم  حیحص  تخانش  هب  قیرط  نیا  زا 

هک نآرق - تایآ  زا  ییوجهر  اب  ات  دـنک  يروآعمج  تسا ، هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  ار  یناور  میهافم  قیاـقح و  هدیـشوک ، مرتحم  ّفلؤم 
. تفای تسد  یناسنا ، حیحص  راتفر  نیتسار و  ّتیصخش  نیوکت  هب  ناوتب  درادن - هار  نآ  رد  لطاب  تسا و  ینیقی  یعطق و  همه 

دندش رادهدهع  ار  همجرت  نیا  ینیبزاب  تمحز  هک  یناطلس  یلعسابع  ياقآ  یمارگ  تسود  تامحز  زا  هک  منادیم  ضرف  دوخ  رب  نایاپ  رد 
ار شیوخ  نانتما  رّکـشت و  لامک  دندناسر ، ماجنا  هب  ار  نآ  یبدا  يراتـساریو  هک  يرادمتعیرـش  رفعج  ياقآ  بانج  یمارگ  رورـس  زا  زین  و 

يوزرآ دـنیامرفیم ، هعلاطم  دـقن  هدـید  هب  ار  زیچان  همجرت  نیا  هک  زیزع ، ناگدـنناوخ  همه  ناشیا و  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مراد و  زاربا 
. مراد تداعس  یماکداش و  ّتیقفوم ،

13 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مراهچ پاچ  رب  مجرتم  همدقم 

ملع نآرقلا و   » باـتک همجرت  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  مرتـحم  داـینب  داهنـشیپ  هب  هک  يزور  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
نآرق و  » یـسراف ناونع  اـب  ار  یـسانشناور  هتـشر  رد  تیوـک  هرهاـق و  ياههاگـشناد  داتـسا  یتاـجن  ناـمثع  دـمحم  رتـکد  فیلأـت  سفنلا »

هجاوم یهاگشناد  یگنهرف و  فلتخم  لفاحم  يوس  زا  یمرگ  لابقتسا  نینچ  اب  باتک  هک  مدرکیمن  رکف  الصا  مدرک ، زاغآ  یـسانشناور »
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لبق ار  تیقفوم  نیا  مجرتم ، هتبلا  دیـشاب . هتـشاد  ورشیپ  ار  نآ  پاچ  نیمراهچ  مرتحم  ناگدنناوخ  امـش  کنیا  هک  يدح  رد  مه  نآ  دوش 
رد دـنادیم و  یهلا  فراـعم  ناـشوج  همـشچرس  نیا  هب  تفرعم  ناگنـشت  شیارگ  زا  یـشان  ینآرق و  تکرب  نآرق و  نوهرم  يزیچ ، ره  زا 

ینعی یلـصا  هدنروآدیدپ  هب  نآ  راختفا  املـسم  داد ، تبـسن  رثا  نیا  هدـنروآدیدپ  هب  ار  تیقفوم  نیا  زا  يدـصرد  ناوتب  رگا  يدـعب  هلحرم 
رصتخم هیامرپ و  مالک ، کی  رد  نخس و  هلاطا  زا  رودب  کیمداکآ و  یملع و  ياهویـش  اب  ار  باتک  هک  تفرگ  دهاوخ  قلعت  مرتحم  فلؤم 

مرگ لابقتسا  اب  زین  برع  ناهج  رد  تسا ، هدرک  هراشا  یبرع  مود  پاچ  همدقم  رد  هدنسیون  هک  نانچ  لیلد  نیمه  هب  درک و  فیلأت  دیفم  و 
اهرانیمس رد  تکرش  يارب  فلؤم  زا  تسخن ، پاچ  زا  سپ  هک  يروط  تسا  هدش  هجاوم  یهاگـشناد  یگنهرف و  لفاحم  هژیوب  مدرم  مومع 

نایوجشناد و هاگشناد و  دیتاسا  نف و  ناصـصختم  يارب  عماجم  نیا  رد  روضح  اب  زین  ناشیا  دمآ و  لمع  هب  توعد  فلتخم  ياهدرگزیم  و 
رد ار  تارظن  نیا  درک  یعـس  دش و  دـنمهرهب  اهنآ  ياهرظن  راهظا  زا  الباقتم  تخادرپ و  نخـس  داریا  هب  باتک  بلاطم  هرابرد  نادـنمقالع ،

. دزاس سکعنم  یبرع  مود  پاچ 
ياهشهوژپ مرتحم  داینب  تقفاوم  هدنب و  داهنشیپ  هب  تفرگ ، رارق  رـشان  راک  روتـسد  رد  نآ  مراهچ  پاچ  باتک ، ندش  بایان  تلع  هب  یتقو 

تفرگ و رارق  یـسراف  نتم  رد  رظن  دـیدجت  يانبم  تسا ، فلؤم  ياهرظن  دـیدجت  تافاضا و  هدـنرادرب  رد  هک  یبرع  مود  پاـچ  یمالـسا ،
اهلیلحت و اهیقرواپ ، ینآرق ، تایآ  لماش  تافاضا  نیا  دـش . هفاضا  زین  یـسراف  مراهچ  پاچ  رب  فلؤم ، ياـهرظن  دـیدجت  اـههدوزفا و  هیلک 

مود پاچ  نتم  اب  لماک  روطب  ار  یـسراف  نتم  مجرتم ، نینچمه  دنروخیم . مشچ  هب  باتک  ياهلـصف  رتشیب  رد  هک  دنتـسه  دیدج  تاقیلعت 
ترابع هب  درک . حالصا  زین  ار  تارابع  اههژاو و  زا  یخرب  یهاگ  تاقیلعت ، تافاضا و  جرد  رب  هوالع  داد و  قیبطت  یبرع 

 14 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دوشیم نازیزع  امش  میدقت  نآ  همجرت  رد  لماک  رظن  دیدجت  اب  یسانشناور » نآرق و   » باتک مراهچ  پاچ  رگید ،

.« م مجرتم -«  تمالع  اب  هک  اـهنآ  مرتحم و  فلؤم  زا  دـنرادن ، یـصخشم  تمـالع  هک  اـهیقرواپ  زا  شخب  نآ  هک  تسا  يروآداـی  هتـسیاش 
. دنتسه مجرتم  زا  دناهدش ، صخشم 

ماجنا لیلد  هب  ار  هدنب  هک  ینآرق  یمالسا و  یسانشناور  هنیمز  رد  ناصـصختم  ناداتـسا و  هژیوب  لضف  بابرا  نارورـس و  هیلک  زا  نایاپ  رد 
یـسانشناور تاحالطـصا  دربراـک  هنیمز  رد  هژیوب  ناـشیاهییامنهار  زا  ارم  مهاوخیم  اـهنآ  زا  منکیم و  رکـشت  دـندرک  قیوشت  راـک ، نیا 

ساپس ار  گرزب  يادخ  دش . دهاوخ  هدافتسا  ناشدنمدوس  تارکذت  زا  يدعب  ياهپاچ  رد  هّللا  ءاش  نا  هک  دنـشاب  نئمطم  دنزاسن و  مورحم 
تکرب هب  ار  همجرت  نیا  هک  مهاوخیم  شتیدـحا  هاـگرد  زا  فلؤم  نوـچمه  دوـمرف و  اـطع  ریقح  هب  ار  تمدـخ  نیا  قـیفوت  هک  میوـگیم 

. دنک نیگنس  نآ  اب  نیسپاو  زور  رد  ار  ملامعا  يوزارت  هفک  دهد و  رارق  دوخ  هب  مایکیدزن  هیام  نآرق ،
برع سابع  ناعتسملا  هّللا  و 

15 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یبرع مود  پاچ  رب  فلؤم  همدقم 

هجاوم صاخ  روطب  یمالسا  یسانشناور  یلک و  روطب  یمالسا  ثاریم  هب  نادنمقالع  زا  يرایـسب  مرگ  لابقتـسا  اب  باتک  نیا  تسخن  پاچ 
رد شهوژپ  قیقحت و  ات  تشاداو  ارم  مرگ  لابقتـسا  یمومع و  هجوت  نیا  میوگیم . ساپـس  ار  لاعتم  دنوادخ  تباب  نیا  زا  نم  تسا و  هدش 
رد يوبن و  فیرـش  ثیداـحا  میرک و  نآرق  رد  یـسانشناور  یمالـسا  لوصا  هراـبرد  قیقحت  ثحب و  لـیمکت  هب  مهد و  همادا  ار  هنیمز  نیا 

مايرای فیلکت  نیا  يادا  رد  دـهد و  مقیفوت  هفیظو  نیا  ماـجنا  رد  مهاوخیم  ناحبـس  دـنوادخ  زا  مزرو . ماـمتها  ناملـسم  نارکفتم  ناـیم 
. مبایب ار  مهم  نیا  هب  نتخادرپ  ناکما  ات  دنامب  یقاب  میارب  يرمع  ادخ ، تساوخ  هب  رگا  هتبلا  دناسر 

اهلیلحت و اهیقرواپ ، تاقیلعت ، ینآرق ، تایآ  زا  یخرب  لثم  ناوارف  یبلاـطم  هتفرگ و  تروص  يداـیز  تاحالـصا  باـتک  نیا  مود  پاـچ  رد 
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. تسا هدش  هدوزفا  باتک  ياهلصف  رتشیب  رد  دیدج  ياههسیاقم 
دروم تاعوضوم  زا  یخرب  هرابرد  فلتخم  ییاهدرگزیم  اهرانیمس و  رد  هک  تفای  ار  تصرف  نیا  تسخن ، پاچ  زا  سپ  هدنسیون  نینچمه 

، دشیم هئارا  نارضاح  يوس  زا  اهینارنخـس ، نیا  زا  سپ  هک  ییاهوگتفگ  اهرظن و  راهظا  اهریـسفت و  دیوگب . نخـس  باتک  نیا  رد  یـسررب 
ملضاف ناراکمه  نارورس و  زا  هتـسد  نآ  میدقت  ار  شیوخ  ناوارف  ساپـس  هک  ملاحـشوخ  رایـسب  اجنیا  رد  نم  و  دوب . دنمدوس  یـسب  میارب 

رتکد داتـسا  بانج  مزیزع  تسود  زا  صوصخب  دنداد ؛ هئارا  ار  يدنمدوس  تاکن  تاظحالم و  دندش و  رـضاح  اهرانیمـس  نیا  رد  هک  منک 
. مرازگساپس رایسب  دندرک ، زاربا  باتک  رد  دوجوم  ياههتکن  زا  یخرب  هرابرد  هک  يدنمشزرا  تاظحالم  رطاخ  هب  لماک  زیزعلا  دبع 

ثحب انیـس : نبا  دنع  یـسحلا  كاردالا   » مایلبق باتک  باتک و  نیا  هک  مراد  ار  رکـشت  لامک  تیوک  یملعلا » مدقتلا   » هسـسؤم زا  نینچمه 
. درک ءاطعا  باتک  ود  نیا  هب  ار  لاس 1983  رد  ثاریم »  » تاقیقحت هژیو  هزیاج  هداد و  رارق  فطل  دروم  ار  برعلا » دنع  سفنلا  ملع  یف 

مه زونه  دـنچره  مشاـب ؛ هدـش  قفوم  باـتک  نیا  تسخن  پاـچ  رد  دوجوم  ياـهیهاتوک  زا  یخرب  ناربج  رد  مراودـیما  هک  نیا  رخآ  نخس 
نیا زا  یشخب  يدعب  ياهپاچ  رد  مناوتب  مراودیما  نم  دراد و  زاین  ناوارف  تافاضا  رمتـسم و  هعجارم  هب  نانچمه  باتک  هک  منکیم  ساسحا 

. مروآرب ار  اهزاین 
 16 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآ رون  اب  ار  میوزارت  هفک  وا  اب  رادید  ماگنه  نیـسپاو  زور  رد  دهد و  رارق  وا  هب  نم  برقت  هیام  ار  باتک  نیا  مهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا 
. دنک نیگنس 

يدالیم هّیئوژ 1984  يرجه 9  لاوش 1404  یتاجن 10  نامثع  دمحم 
17 ص : یسانشناور ، نآرق و 

زاغآرس

سناسیل قوف  هلاسر  هک  دوب  یماگنه  نآ  و  ددرگیمرب . شیپ  لاس  لهچ  دودـح  هب  یـسانشناور » نآرق و   » عوضوم هب  نم  مامتها  هجوت و 
يارب هک  مدوب  دقتعم  نامز  نامه  زا  مدرکیم . هدامآ   1942 ياهلاس 1939 - لوط  رد  انیس » نبا  هاگدید  زا  یّسح  كاردا   » هرابرد ار  دوخ 

زا شیپ  یسانشناور  نوگانوگ  تاقیقحت  تایرظن و  میهافم و  هیلک  ادتبا  تسا  مزال  یسانشناور ، صوصخ  رد  انیس  نبا  تایرظن  ندیمهف 
يوبن فیرش  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  دوجوم  یناور  میهافم  یخرب  دوخ ، هلاسر  همدقم  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش . یسررب  انیـس  نبا  رـصع 

و تخانـش » بسک  «، » یّـسح كاردا   » ياهثحب رد  هژیوب  انیـس  نبا  ياههشیدـنا  زا  یخرب  نیوکت  رد  هک  یعبانم  زا  عبنم  ود  ناونع  هب  هک  ار 
. ماهدرک رکذ  دناهتشاذگ ، ریثأت  ایؤر » باوخ و   » هلأسم

هب مناوتیم  هک  اج  نآ  ات  ار  روبزم  ینارنخـس  مدرک . حرطم  ار  عوضوم  نیا  هرابود  هرهاق ، ناملعم  نمجنا  رد  ینارنخـس  داریا  اب  دعب  یتدـم 
داریا یـسانشناور » نآرق و   » نوماریپ روبزم - نمجنا  رد  تصـش  ههد  ینایم  ياـهلاس  ناـضمر  هاـم  ياهتـسشنبش  زا  یکی  رد  مروآ - داـی 

. مدوب هدرک 
هک مدرک  داریا  عوـضوم  نیمه  هراـبرد  يرگید  ینارنخـس  لاس 1967 م  رد  تیوک ، خـیوشلا »  » ناتـسریبد یگنهرف  هراونـشج  رد  نینچمه 

. دش رشتنم  تسا ، هدرک  پاچ  ار  نآ  1967 م  یلیصحت 68 - لاس  رد  تیوک  هاگشناد  هک  هعماج » هاگشناد و   » باتک رد  نآ  هصالخ 
سناسیل و قوف  كردـم  تفایرد  يارب  هک  ینایوجـشناد  ياههلاسر  رب  تراظن  و  فیلأـت ، ثحب و  سیردـت و  راـک  هب  تدـم  نیا  لوط  رد 

یناور میهافم  هبناج  همه  قیمع و  یسررب  يارب  یفاک  تصرف  لیلد  نیمه  هب  مدوب و  لوغشم  دنتشونیم ، یسانشناور  يارتکد 
 18 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. دمآیمن شیپ  میارب  نآرق ، هاگدید  زا 
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ياهنشج اههرگنک و  ییاپرب  یمالسا و  ياهیسررب  تاقیقحت و  ماجنا  اب  مالسا  ناهج  دوب و  نایاپ  هب  ور  يرجه  مهدراهچ  نرق  هک  یماگنه 
زا یناور  میهافم  یسررب  يارب  یفاک  تقو  مه  نم  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  نامز  مدرک  ساسحا  تفریم ، مهدزناپ  نرق  زاوشیپ  هب  ددعتم ،

نیمه هب  مورب . مهدزناـپ  نرق  لابقتـسا  هب  بیترت  نیا  هب  مهد و  صاـصتخا  نآ ، نوـماریپ  یباـتک  فیلأـت  يارب  یتاـقوا  زین  نآرق و  هاگدـید 
نمض هک  مدش  تیوک  هاگـشناد  زا  1980 م  یهاگشناد 81 - یلیـصحت  لاس  لوا  مرت  يارب  یملع  یـصخرم  کی  نتفرگ  هب  قفوم  روظنم ،

هک تیوک  هاگـشناد  زا  مرامـشیم و  تمینغ  ار  تصرف  اج  نیمه  منک . يروآعمج  ار  باتک  نیا  ياهلـصف  زا  یگرزب  شخب  متـسناوت  نآ 
رد هک  ار  یقیقحت  ثحب و  ماجنارس ، هک  داد  ناکما  نم  هب  تصرف  نیا  منکیم . رکشت  هنامیمـص  تسا ، هداهن  مرایتخا  رد  ار  یتصرف  نینچ 

. مناسر مامتا  هب  متشاد ، ار  نآ  ندرب  نایاپ  هب  يوزرآ  مدیزرویم و  مامتها  نآ  هب  هراومه  هتشذگ  ياهلاس 
دوخ ياج  رد  ناشمان  هتبلا  هک  ماهتفرگ - هرهب  اهنآ  هشیدنا  زا  ماهدناوخ و  ار  ناشیاهباتک  هک  یمرتحم  ناگدنسیون  زا  مدنمهقالع ، نینچمه 

. منک نانتما  زاربا  رکشت و  دش - دهاوخ  هدروآ  زین  نایاپ  رد  باتک  عبانم  تسرهف  اهیقرواپ و  رد 
رد هک  مراودیما  مناسر . نایاپ  هب  ار  باتک  نیا  هک  دومرف  اطع  ییاناوت  نم  هب  ماجنارـس ، هک  میوگیم  ساپـس  ار  هبترمدنلب  كاپ و  دنوادخ 

. مشاب هدوب  قفوم  دیدج ، یسانشناور  میهافم  اب  نآ  هسیاقم  نآرق و  رد  دوجوم  یناور  میهافم  هصرع 
هیئوژ 1981 م ناضمر 1401 ه 14  یتاجن 13  نامثع  دمحم 

19 ص : یسانشناور ، نآرق و 

راتفگشیپ

لزان هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  رب  مدرم  همه  تیاده  يارب  هبترمدـنلب  كاپ و  دـنوادخ  هک  تسا  تیادـه  ینید و  باتک  نآرق 
دزومآیم ار  یتسرپهناگی  دیحوت و  هب  داقتعا  وا  هب  دهدیم و  رارق  باطخ  دروم  ار  ناسنا  نادـجو  لقع و  نآرق ، رد  دـنوادخ  تسا . هدرک 

يارب نینچمه  دوشیم . نومنهر  تسا ، یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  شحالص  ریخ و  هچنآ  زین  دنکیم و  شاهیکزت  تادابع  هلیـسو  هب  و 
هنیمز دـناوتب  ات  دـهدیم  ناشن  ار  هار  نیرتبـسانم  یناسنا ، لامک  جرادـم  هب  شـسفن  ياقترا  تیـصخش و  دـشر  یـسانشدوخ و  هب  یبایتسد 

. دنک مهارف  شدوخ  يارب  ار  ترخآ  ایند و  یتخبشوخ 
تیادـه و بجوم  نیقی  لها  يارب  رایـسب و  تریـصب  هیام  مدرم  مومع  يارب  نآرق  نیا   » َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ٌۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِساَّنِلل  ُِرئاـَصب  اذـه 

«1 .« » تسا تمحر 
دنپ و همه  هک  نآرق )  ) ياهمان مدرم ، يا   » َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِـش  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

«2 .« » دمآ امش  تاجن  يارب  ادخ  بناج  زا  تسا ، نانمؤم  يارب  تمحر  تیاده و  امش و  ياهلد  يافش  زردنا و 
______________________________

.20 هیثاج : (- 1)
.57 سنوی : (- 2)

 20 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ار زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتسرف  ار  نآرق  نیا  وت  رب  ام  و  َنیِِملْسُْمِلل ...«  يرُْشب  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  ... 

«1 .« » دشاب هدژم  تمحر و  تیاده و  ناناملسم  يارب  دنک و  نشور 
هک نانچ   » َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکُمِّلَُعی  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباـتِْکلا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  ْمُکیِّکَُزی  َو  اـِنتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  اـًلوُسَر  ْمُکِیف  اْنلَـسْرَأ  اـمَک 

كاپ و یگدولآ ) يدیلپ و  زا   ) ار امش  سوفن  دنک و  توالت  امـش  يارب  ار  ام  تایآ  هک  میداتـسرف  تسامـش  دوخ  زا  هک  ار  یمارگ  لوسر 
«2 .« » دزومایب امش  هب  دینادیمن  ار  هچره  دهد و  تمکح  تعیرش و  میلعت  امش  هب  دنادرگ و  هزنم 
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ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناـک  ْنِإ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  اـًلوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه 
تایآ نانآ  رب  ات  تخیگنارب  مدرم  نامه  زا  يربمغیپ  دنتسنادیمن ) نتشون  ندناوخ و  هک  یمدرم   ) یّما یمدرم  نایم  رد  هک  ییادخ  تسوا  »

اب دزومایب ، یهلا  تمکح  ینامـسآ و  باتک  تعیرـش  دزاس و  كاپ  تشز ) قالخا  لهج و  ثول  زا   ) ار اهنآ  دـنک و  توالت  ار  ادـخ  یحو 
«3 .« » دندوب راکشآ  یهارمگ  لهج و  رد  همه  نیا  زا  شیپ  هک  نآ 

رد هک  ادـخ  تاقولخم  نیمز و  اهنامـسآ و  یتسه و  ناـهج  ياههدـیرفآ  هدـهاشم  نیمز و  يور  رد  شدرگ  ریـس و  هب  ار  مدرم  میرک  نآرق 
دوجو هب  شنیرفآ ، ياهیتفگـش  هدهاشم  قیرط  زا  دنناوتب  ات  دنکیم  قیوشت  اهنآ  هرابرد  ّربدـت  رکفت و  نینچمه  دنتـسه و  نیمز  اهنامـسآ و 

. دنرب یپ  نیرفآ  یتفگش  راگدیرفآ 
______________________________

.89 لحن : (- 1)
.151 هرقب : (- 2)
.2 هعمج : (- 3)

 21 ص : یسانشناور ، نآرق و 
 ... َْقلَْخلا َأََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 

«1  ...« » تسا هدرک  داجیا  ار  قلخ  هنوگچ  ادخ  هک  دینیبب  دینک و  شدرگ  نیمز  رد  هک  وگب  مدرم  هب  لوسر ، يا  »
 ... ٍءْیَش ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُْظنَی  َْمل  َو  َأ 

«2  ...« » دنرگنیمن تسا ، هدیرفآ  ادخ  هچ  ره  رد  دننکیمن و  رظن  رکف و  نیمز  اهنامسآ و  ياوق  توکلم و  رد  ایآ  »
 ... ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اذ  ام  اوُرُْظنا  ُِلق 

«3  ...« » تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  دیرگنب  وگب  مدرم  هب  ربمایپ ، يا  »
زا رتالاب  یلیلد  چیه  دروم  نیا  رد  تسا . هداد  ناشن  شناد  يریگارف  شزومآ و  رما  هب  مدرم  قیوشت  هب  يرایسب  تیانع  هجوت و  میرک  نآرق 
هب نآ  طسوت  دنوادخ  هک  ار  ملق »  » ماقم دنکیم و  توعد  شناد  يریگارف  ندناوخ و  هب  ار  مدرم  دـیجم ، نآرق  هیآ  نیتسخن  هک  تسین  نیا 

. درادیم یمارگ  تخومآ ، ار  مولع  ياههتسنادن  نتشون و  ناسنا ،
، یمارگ لوسر  يا   » ْمَْلعَی َْمل  اـم  َناـْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَأـْلا  َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَـلَع  ْنِم  َناـْسنِْإلا  َقَـلَخ  َقَـلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا 

نادب  ) ناوخب و دیرفآ . هتـسب  نوخ  زا  ار  یمدآ  هک  ییادخ  نآ  نک ، تئارق  تسا  ملاع  هدننیرفآ  يادـخ  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ار  نآرق ) )
میلعت تسنادیمن  ار  هچنآ  مدآ  هب  و  تخومآ . نتشون  ملع  ملق ، طسوت  رـشب  هب  هک  ییادخ  نآ  تسا  نامیرک  نیرتمیرک  تراگدرورپ  هک )

«4 .« » داد
______________________________

.20 توبکنع : (- 1)
.185 فارعا : (- 2)
.101 سنوی : (- 3)

.5 - 1 قلع : (- 4)
 22 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نتشون ملق و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  و  نتـشون »  » و ملق »  » يالاو ماقم  هدنهد  ناشن  دوخ  نیا  دنکیم و  دای  دنگوس  ملق  هب  نآرق  رد  دنوادخ 
. دنراد ياهدننک  نییعت  ریثأت  شناد  يریگارف  شزومآ و  راک  رد 
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( ظوفحم حول  رد  دـبا  ات   ) هچنآ ملق و  هب  مسق  و  تسادـخ ) رون  حول  ای  قح  رـصان  رون و  مان  هک  نون  هب  مسق   ) ن  » َنوُرُطْـسَی ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن 
«1 .« » تشاگن دهاوخ 

یماقم هبترم و  رد  ار  شناد  دـشخبیم و  تعفر  ار  ناـشماقم  درادیم و  یمارگ  ار  نادنمـشناد  دیاتـسیم ، ار  شناد  تلیـضف  میرک  نآرق  »
«. دهدیم رارق  نامیا  ماقم  نوچمه  یلاع 

 ... ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی 
«2  ...« » دربیم الاب  یتاجرد  بتارم و  هب  ار  نادنمشناد  نانمؤم و  ماقم  دنوادخ  »... 

ماقم هب  هک  نانآ  و   » َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْمُکَّنِکل  َو  ِْثعَْبلا  ُمْوَی  اذهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََـقل  َنامیِْإلا  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
زا یلو  دیتفای  تلهم  ادـخ  ملع  ملاع  رد  تسا ، زورما  مه  هک  تمایق  زور  ات  امـش  دـنیوگیم : راکدـب ) هقرف  نآ  هب   ) دناهدیـسر نامیا  ملع و 

«3 «. » دیدوبن هاگآ  نآ  رب  لهج 
رکذ ناـنمؤم  زا  شیپ  َْملِْعلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا   » نادنمـشناد قوـف ، هیآ  رد  هک  رتـالاب  نیا  زا  یلیلد  هچ  نادنمـشناد  شناد و  زا  نآرق  دـیجمت  رد 

ماگنه نآرق  ریز ، هیآ  رد  زین  دناهدش و 
______________________________

.1 ملق : (- 1)
.11 هلداجم : (- 2)

.56 مور : (- 3)
 23 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. دنکیم رکذ  ناگتشرف  زا  سپ  ار  نادنمشناد  ادخ ، تمکح  تردق و  تلادع و  یگناگی و  هب  رارقا  عوضوم  ندرک  حرطم 
زج هک  دهد  یهاوگ  دوخ  ییاتکی  هب  ادـخ   » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِـهَش 

اناوت و هک  وا  زج  ییادخ  تسا و  یتسرد  لدع و  نابهگن  وا  دـنهد . یهاوگ  وا  ییاتکی  هب  زین  نادنمـشناد  ناگتـشرف و  تسین و  ییادـخ  وا 
«1 .« » درادن دوجو  تساناد ،

هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  تسا  نیا  دشابیم ، نآ  تلیـضف  يرترب و  زا  دیجمت  شناد و  هب  دنوادخ  نداهن  جرا  رگناشن  هک  يرگید  لیلد 
. دنک نوزفا  ار  شملع  دهاوخب  وا  زا  اعد  ماگنه  هب  تسا  هداد  روتسد  هلآ  و 

«2 .« » نک نوزفا  ار  مشناد  ایادخ  ربمایپ :) يا   ) وگب و  ًاْملِع ...«  ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  ... 
اطع دـهاوخب ، دوـخ  هک  ياهتـسیاش  نمؤـم و  هدـنب  ره  هب  دنتـسه و  ناـسنا  رب  ادـخ  گرزب  ياـهتمعن  زا  تمعن  ود  تمکح  مـلع و  ـالوصا 

. دیامرفیم
ِباْبلَْألا اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  ًارِیثَک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی 

______________________________

.18 نارمع : لآ  (- 1)
.114 هط : (- 2)

 24 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هدـش اطع  وا  هب  يرایـسب  ریخ  هرهب و  عقاو  رد  دوش  هداد  تمکح  هک  یـسک  هب  درک و  دـهاوخ  اـطع  تمکح  دـهاوخب  هک  ره  هب  دـنوادخ  »

«1 .« » دنوشیمن رکذتم  ملاع  نادنمدرخ  زج  ار  تقیقح  نیا  تسا و 
يرایسب تایآ  رد  هدومرف و  اطع  دوخ  هدیزگرب  ناگداتسرف  ناربمایپ و  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  نیرتمهم  زا  تمکح  شناد و  تمعن 
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رد هک  یتقد  شنیرفآ و  یتفگـش  شیوخ و  هرابرد  ندیـشیدنا  رکفت و  هب  ار  ناـسنا  نینچمه  نآرق  تسا . هدـش  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  « 2»
نآ زوـمر  رارـسا و  تخانـش  و  دوـخ »  » تاذ یـسررب  هب  ار  ناـسنا  نآرق  بـیترت  نـیا  هـب  دـنکیم . قـیوشت  تـسا ، هـتفر  راـک  هـب  وا  داـجیا 

. دوشیم یهتنم  یسانشادخ  هب  ماجنارس  یسانشدوخ  هچ ، دزیگنایمرب 
دوجو رد  نینچمه  تسا . ییاههناشن  تایآ و  نیمز  يور  رد  نیقی  لها  يارب   » َنوُرِْـصُبت الَف  َأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  َو  َنِیِنقوُْمِلل  ٌتایآ  ِضْرَْألا  ِیف  َو 
ِّقَْحلِاب اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  « 3 « »؟ دیرگنیمن تریصب  مشچ  هب  ایآ  مدرم ، امش  دوخ 

 ... یمَسُم ٍلَجَأ  َو 
یتدم يارب  قح و  هب  رگم  دیرفاین  ار  ود  نآ  نایم  تادوجوم  نیمز و  اهنامـسآ و  دنوادخ  دننکیمن . هشیدنا  شیوخ  دوجو  تقلخ  رد  ایآ  »

«4  ...« » نّیعم
 ... ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 

ادیوه الماک  ناشدوخ  دوجو  رد  ناهج و  قافآ  رد  ار  دوخ  تمکح  تردق و  تایآ  »
______________________________

.269 هرقب : (- 1)
.15 لمن : ، 74 ءایبنا : 22 و 68 ، فسوی : ، 247 هرقب : ياههروس : هب  ك  ر . (- 2)

.21 - 20 تایراذ : (- 3)
.8 مور : (- 4)

 25 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1  ...« » تسا قح  رب  همه ) شتلاسر  تمایق و  تمکح و  تایآ  و   ) ادخ هک  دوش  راکشآ  اهنآ  يارب  ات  مینادرگیم  نشور  و 

وا تسا . هدش  هدـیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  دـیاب  ناسنا  سپ   » ِِبئارَّتلا َو  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی  ٍِقفاد  ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  َِقلُخ  َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
«2 .« » تسا هدش  هدیرفآ  دیآیم ، نوریب  ردام  هنیس  ردپ و  تشپ  نایم  زا  هک  ياهدنهج  بآ  زا 

: دومرف نینچ  هطبار  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
.« تخانش دهاوخ  مه  ار  ادخ  دسانشب  ار  دوخ  سک  ره  « » ّهبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  »

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
«3 .« » تسامش نیرتسانشادخ  امش ، نیرتسانشدوخ  « » ّهبرب مکفرعأ  هسفنب  مکفرعأ  »

نوصم فارحنا  یهارمگ و  رد  ندـیتلغ  زا  دوش و  طلـسم  دوخ  سفن  ياوه  رب  ات  دـنکیم  کمک  وا  هب  ناسنا  یـسانشدوخ  نیا ، رب  هوـالع 
هار هب  ار  ناسنا  نینچمه  یسانشدوخ  دنام .

______________________________

.53 تلصف : (- 1)
.7 - 5 قراط : (- 2)

: توریب مود ، پاچ  سفنلا ، ۀفرعم  جرادم  یف  سدقلا  جراعم  یلازغ : دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  زا : لقن  هب  (- 3)
ص 6. ، 1975 ةدیدجلا ، قافآلا  راد 

 26 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ایند و یتخبـشوخ  نئمطم و  مارآ و  یگدـنز  کی  هنیمز  ناسنا  يارب  زین  اهنیا  دـنکیم و  ییامنهار  راجنهب  راـتفر  حـلاص و  لـمع  ناـمیا و 

. دنزاسیم مهارف  ار  ترخآ 
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فارحنا لماوع  للع و  هدش  رّکذـتم  ار  وا  ناور  نوگانوگ  تالاح  ناسنا و  يدوجو  ترطف  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایآ  میرک  نآرق  رد 
ییامنهار و تیاده و  يارب  هک  یباتک  زا  هتبلا  و  تسا . هداد  ناشن  ار  ناسنا  ناور  يوادت  تیبرت و  بیذهت و  ياههار  نینچمه  يرامیب و  و 

. دوریم یلئاسم  نینچ  هب  نتخادرپ  راظتنا  تسا ، هدش  لزان  ناسنا  شزومآ  تیبرت و 
و دوخ »  » نتخانـش يارب  ناسنا  هک  دنتـسه  ییاـههناشن  هباـثم  هب  دـنراد ، دوجو  میرک  نآرق  رد  ناـسنا ) ناور   ) صوصخ نیا  رد  هک  یتاـیآ 
، شیوخ سفن  تیبرت  بیذهت و  روظنم  هب  تسرد  یـشور  هب  یبایتسد  يارب  دـیوجب و  ییامنهار  اهنآ  زا  دـناوتیم  شنوگانوگ  ياهتلـصخ 

هدـمآ وا  یناور  تالاح  تافـص و  ناسنا و  هرابرد  نآرق  رد  هک  یقیاقح  کمک  هب  میناوتیم  الماک  اـم  دوش . داـشرا  روبزم  تاـیآ  طـسوت 
هک ار  یلماوع  ناسنا و  راتفر  كرحم  یلصا  ياههزیگنا  نینچمه  میوش و  ییامنهار  ناسنا  تیـصخش  زا  تسرد  ياهرهچ  میـسرت  هب  تسا ،
هار هدننک  هراومه  دـناوتیم  نیا  و  میـسانشب . دـنراد ، ییازـسب  ریثأت  وا ، یناور  تشادـهب  داجیا  لماکت و  تیـصخش و  ندرک  گنهامه  رد 

هتفرگرب نآرق  زا  هک  ناسنا  هرابرد  ام  تسرد  ياههتـسناد  قیاقح و  اب  نآ  قیاـقح  جـیاتن و  هک  دـشاب  یـسانش » ناور   » ملع یعون  شیادـیپ 
رارـسا تعیبط و  هب  راگدـیرفآ ، هک  تسا  یهیدـب  تسا و  ناسنا  راگدـیرفآ  يادـخ  نخـس  هک  ینآرق  دـشاب ، هتـشاد  یگنهاـمه  دـناهدش ،

. تسرتاناد دوخ  قولخم  شنیرفآ 
زیچ همه  رب  وا  هک  نآ  لاح  تسین ؟ اهنآ  رارـسا ) هب   ) ملاـع هدـیرفآ ، ار  قلخ  هک  ییادـخ  نآ  اـیآ   » ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  ـال  َأ 

«1 .« » تساناد هاگآ و 
______________________________

.14 کلم : (- 1)
 27 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  هک  ییناور  میهافم  قیاـقح و  يروآدرگ  روظنم  هب  تسا  یـششوک  دراد ، رارق  هدـنناوخ  ناگدـید  ربارب  رد  نونکا  مه  هک  یباـتک 
. میبای تسد  ماهبا  زا  رود  حضاو و  یلکش  هب  ناسنا  راتفر  تیصخش و  نیوکت  هب  نآرق ، تایآ  زا  ییوجهر  اب  میناوتب  هکلب  تسا ، هدمآ 
يارب دـشوکیم  هک  یتاقیقحت  درک ، دـهاوخ  راومه  ار  یـسانشناور  دـیدج  تاـقیقحت  اهیـسررب و  لـماکت  دـشر و  هار  عقاو  رد  راـک  نیا 

قیاقح و اب  ناسنا  هرابرد  نآ  میهافم  قیاقح و  هک  ینیناوق  دنک ، عضو  یـساسا  ینیناوق  تیـصخش ،»  » نوماریپ هدـش  حرطم  دـیدج  تایرظن 
. دشاب هتشاد  یگنهامه  نآرق  رد  دوجوم  میهافم 

نآ یـسررب  بوچراچ  رد  اهنت  ار  دوخ  دـنریگیم ، راک  هب  ار  یبرجت  مولع  شور  ناـشتاقیقحت  رد  هک  نیا  لـیلد  هب  دـیدج  ناسانـش  ناور 
هرابرد شواـک  قیقحت و  زا  دـننکیم و  روصحم  دراد ، دوجو  اـهنآ  یعوضوم  یـسررب  هدـهاشم و  ناـکما  هک  یناور  ياههدـیدپ  زا  شخب 

رد یـسررب  راک  ور  نیا  زا  دننکیم . يرود  دـنجنگیمن ، یبرجت  نومزآ  هدـهاشم و  هدودـحم  رد  هک  یناور  ّمهم  ياههدـیدپ  زا  يرایـسب 
. تشاذـگ شیامزآ  هب  ای  دـید  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  ناور »  » نوچ دنتـشاذگ ، رانک  دوخ  یتاقیقحت  هزوح  زا  ار  سفن »  » دوخ دروم 

یتح دـننکیم . دودـحم  تسا ، یبایزرا  هدـهاشم و  لباق  هک  ناسنا  راـتفر »  » زا شخب  نآ  هب  اـهنت  ار  دوخ  ياهیـسررب  اـهنیا  لـیلد  نیمه  هب 
تسا نیا  مه  ناشلیلد  دبای و  رییغت  یسانش » راتفر   » هب یسانش » ناور   » زا ملع  نیا  مان  هک  دناهدرک  داهنشیپ  رـصاعم  ناسانـش  ناور  زا  یخرب 

. دزادرپیم ناسنا  ناور ) هن  و   ) راتفر نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و  هب  دیدج ، یسانش  ناور  هک 
ياهـشیارگ تاـقیقحت  نـیا  رد  هـک  دوـب  نـیا  یـسانش  ناور  تاـقیقحت  رب  یبرجت  موـلع  ياهـشور  قیبـطت  هـب  شیارگ  ياهدـمایپ  زا  یکی 

مـشچ هب  ناسنا  هب  الوصا  اهتـسیلایرتام  دوش . مکاح  دننادیم ، کیژولویزیف  ياهتیلاعف  زا  یـشان  ار  یناور  ياههدیدپ  همه  هک  یتسیلایرتام 
هب دورو  یعیبط  هزاورد  ناویح ، راـتفر  دروم  رد  ار  ناـشتاقیقحت  یتح  هک  دـناهتفر  شیپ  ردـق  نآ  دـنور  نیا  رد  دـنرگنیم و  ناویح  کـی 

یـساسا توافت  ناویح  و  يونعم ) دـعب   ) ناسنا تقیقح  تاذ و  نایم  هک  تیعقاو  نیا  زا  دـننادیم و  ناـسنا  راـتفر  یـسررب  هعلاـطم و  هزوح 
. دناهدرپس یشومارف  تسد  هب  لماک  روط  هب  ابیرقت  ناشتاقیقحت  رد  ار  مهم  هلأسم  نیا  دناهدنام و  لفاغ  دراد ، دوجو 
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 28 ص : یسانشناور ، نآرق و 
، تفرگ رب  رد  ار  ناسنا  مهم  ریغ  یحطس و  ياهراتفر  عاونا  ملع ، نیا  هک  دش  یسانش  ناور  ياهشهوژپ  شیازفا  ثعاب  نانچ  نآ  هلأسم  نیا 
، دوشیم وا  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  يونعم و  ینید و  ياـههبنج  لـماش  هک  ناـسنا  مهم  يراـتفر  ياههدـیدپ  زا  يرایـسب  یـسررب  زا  یلو 

ناسانـشناور تاقیقحت  اقافتا  هک  یـسنج  ياههبنج  زا  رودب   ) شایناسنا لکـش  نیرترب  رد  قشع ، هلأسم  هرابرد  قیقحت  زا  دیزرو و  تلفغ 
نایم یناور  يریگرد  هلأـسم  اـی  ناـسنا و  راـتفر  رد  تداـبع  ریثأـت  تسناوتن  دـنام و  زاـب  دریگیمرب ) رد  ار  قشع  هبنج  نیمه  بلغا  دـیدج 

نزاوت داجیا  قیرط  زا  ناسنا  ّتیصخش  ندرک  گنهامه  تیفیک  دروم  رد  ثحب  نینچمه  دنک . یسررب  ار  وا  يونعم  یمـسج و  ياههزیگنا 
. تشاذگ رانک  تخادرپ ، میهاوخ  اهنآ  یسررب  هب  باتک  نیا  رد  هک  ار  يرگید  تاعوضوم  وا و  يونعم  يدام و  ياههبنج  نیب 

ياههبنج رد  قیقحت  یسررب و  زا  دیدج  یسانشناور  تسد  هک  دناهداد  رارق  هجوت  دروم  ار  بلطم  نیا  رصاعم  ناسانشناور  زا  یضعب  هتبلا 
نیا ياج  هب  دیدج  یسانش  ناور  : » دیوگیم نینچ  هراب  نیا  رد  «، 1  » مورف کیرا  رصاعم  فورعم  واکناور  الثم  تسا . هاتوک  ناسنا  يونعم 

موهوم یملع  شور  اـب  اـهنآ  ّلـح  هک  يزیچاـن  لـئاسم  هب  اـبلاغ  دـنک ، داـجیا  ناـسنا  مهم  تالکـشم  یـسررب  يارب  ياهزاـت  ياهـشور  هک 
. دنکیم هجوت  دراد ، یگنهامه 

. دش دنمزاین  ناسنا ، ناور »  » ینعی دوخ  یلصا  عوضوم  هب  یسانشناور  زاب  بیترت  نیدب 
دننام یناور  یلـصا  ياههدـیدپ  هب  دوب و  ناسنا  زیارغ  اهـشنکاو و  هدـنزاس  لماوع  اهمـسیناکم و  هب  نونکات  یـسانش  ناور  ماـمتها  هجوت و 

«2 .« » درکیمن یهجوت  دنزاسیم ، زیامتم  الماک  رگید  تادوجوم  زا  ار  ناسنا  هک  اهشزرا  یهاگآ و  روعش و  لقع ، ّتبحم ،
یخرب یسررب  يارب  ار  ییاهشالت  و  هجوت ، ناسنا  يونعم  ياههبنج  یسررب  ّتیمها  هب  ناسانش  ناور  زا  یمک  رایسب  دادعت  ریخا  ياهلاس  رد 

جیاتن هب  زونه  تسا و  هار  زاغآ  رد  نانچمه  اهـششوک  نیا  اـما  دـناهدرک . زاـغآ  « 4 « » مهوـت  » و « 3 « » یتاپ هلت   » دـننام یناور  ياههدـیدپ  زا 
یقیقد
______________________________

 . Erich Fromm (- 1)
ص 11. ، 1977 بیرغ ، هبتکم  هرهاق ، لماک ، داؤف  همجرت  یسفنلا ، لیلحتلا  نیدلا و  مورف : کیرا  (- 2)

. دنکیم یگدنز  زین  ناسنا  زا  رود  یهاگ  هک  تسا  رگید  یصخش  اب  هشیدنا  ای  هرطاخ و  لدابت  نامه  یتاپ ، هلت  (- 3)
. تسا ناسنا  ساوح  هزوح  زا  جراخ  رود و  ءایشا  ساسحا  كاردا و  مهوت ، (- 4)

 29 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. تسا هدیسرن  دوزفا ، ناسنا  هرابرد  رشب  قیقد  تاعالطا  هعومجم  هب  نانیمطا  اب  ار  نآ  ناوتب  هک 

ثیداحا میرک و  نآرق  زا  دـیاب  ار  راک  نیا  میراد و  شیوخ  یمالـسا  ثاریم  یـسررب  هنیمز  رد  يرتشیب  شالت  تمه و  هب  زاین  ام  دـیدرتیب 
نیا زا  مینک و  لابند  ناملـسم  نادنمـشیدنا  هفـسالف و  نایم  رد  ار  یناور  تاقیقحت  رد  هشیدـنا  لماکت  ریـس  دـعب  میزاـغایب و  يوبن  فیرش 

هرابرد نامهژیو  تایرظن  شیادـیپ  نیوکت و  یـسانشناور و  تاقیقحت  رد  ات  میبای  تسد  مالـسا  یناور  میهافم  حیحـص  تخانـش  هب  قیرط 
یفاک تقد  یملع ، قیقحت  کی  ناونع  هب  مه  هک  میورب  شیپ  يوحن  هب  راک  نیا  رد  دـیاب  ام  دـنک . نامکمک  ییامنهار و  ناسنا  ّتیـصخش 

هک نیا  لیلد  هب  ینآرق  قیاقح  نوچ  مینک ؛ نایب  یبوخب  تسا ، هدـمآ  ناسنا  هرابرد  نآرق  رد  هک  ار  یقیاقح  مه  میراد و  فورـصم  نآ  رد 
. دنتسه ینیقی  یعطق و  همه  دناهدش ، لزان  ناسنا ، راگدیرفآ  يادخ  يوس  زا 

لطاب قح  باتک  نیا  هتـشذگ ،) هدـنیآ و   ) سپ شیپ و  زا  زگره  و   » ٍدـیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِـطاْبلا  ِهِیتْأَـی  ـال 
«1 .« » تسا تافص  هدوتس  میکح  يادخ  هداتسرف  نآ  اریز  دوشن 

______________________________
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.42 تلصف : (- 1)
31 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  راتفر  ياههزیگنا  لوا  لصف 

هراشا

هب ار  وا  دنزاسیم و  راکشآ  ار  شراتفر  دنزیگنایمرب و  تیلاعف  طاشن و  زا  یتلاح  هدنز  دوجوم  رد  هک  دنتـسه  یکّرحم  ياهورین  اههزیگنا 
. دنهدیم ماجنا  هدنز  دوجوم  يارب  یّمهم  يرورض و  فیاظو  اههزیگنا  دننکیم . ییامنهار  یصّخشم  ياهفده  ای  فده  يوس 

ماجنا هب  ار  وا  زین  و  دنرادیماو . نآ  همادا  یگدـنز و  يرورـض  یـساسا و  ياهزاین  ندروآرب  هب  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  اههزیگنا  نیا  عقاو  رد 
. دنزیگنایمرب دنتسه ، دیفم  یگدنز  طیحم  اب  ناسنا  ندرک  گنهامه  رد  هک  رگید  مهم  ياهراک  زا  يرایسب 

: زا دنترابع  هک  دننکیم  میسقت  یلصا  شخب  ود  هب  ار  اههزیگنا  دیدج  ناسانش  ناور 
رد هک  یلداعت  مدع  ای  صقن  مسج و  کیژولویزیف  ياهزاین  هب  هک  دنتـسه  يرطف  ییاههزیگنا  اههزیگنا ، نیا  « 1 : » کیژولویزیف ياههزیگنا 

ار شندـب  کیژولویزیف  ياـهزاین  هک  یفادـها  تهج  رد  ار  درف  راـتفر  اـههزیگنا  نیا  دـنوشیم . طوبرم  دـنیآیم ، دوجو  هب  ندـب  ياـهتفاب 
رظن زا  ار  نآ  دننکیم و  ناربج  دیآیم  دوجو  هب  ندب  ياهتفاب  رد  یهاگ  هک  ار  يدوبمک  صقن و  ای  دـننکیم و  ییامنهار  دـننک ، هدروآرب 

. دننادرگیمرب هتشذگ  تیعضو  هب  نزاوت 
«2 . » دنتسه لوصح  لباق  نتخومآ  قیرط  زا  درف  یعامتجا  دشر  نایرج  رد  اههزیگنا  نیا  یناور : ياههزیگنا 

______________________________

. دوشیم هتفگ  زین  هیلوا  ياههزیگنا  اههزیگنا ، هنوگ  نیا  هب  (- 1)
. دنیوگیم زین  یعامتجا  ای  يریگارف و  لباق  ياههزیگنا  ای  یباستکا  ای  يوناث  ياههزیگنا  ار  اههزیگنا  زا  هتسد  نیا  (- 2)

32 ص : یسانشناور ، نآرق و 

کیژولویزیف ياههزیگنا  فلا -

هراشا

هب یـصوصخم  تافـص  اهیگژیو و  اهنآ  رد  هک  دنکیم  اضتقا  نینچ  دومرف ، اطع  شتاقولخم  هب  ار  دوجو  تمعن  هک  دنوادخ  هغلاب  تمکح 
. دناهدش هدیرفآ  نآ  ماجنا  يارب  هک  دنک  یفیاظو  ماجنا  هتسیاش  ار  اهنآ  دراذگب و  هعیدو 

هار هب  سپس  هدیشخب ، دوجو  تمعن  ار  ملاع  تادوجوم  همه  هک  تسا  یسک  نآ  ام  يادخ   » يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  ... 
«1 .« » تسا هدرک  تیاده  شلامک 

تـسا تادوجوم  همه  زا  رتالاب  رترب و  هک  دوخ  يادخ  مان  هب  ربمایپ ) يا   » ) يدَـهَف َرَّدَـق  يِذَّلا  َو  يَّوَسَف  َقَلَخ  يِذَّلا  یَلْعَْألا  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس 
ردق و ار  زیچ  ره  هک  ییادخ  نآ  و  دیناسر . دوخ  لامک  دح  هب  ار  همه  دیرفآ و  ار  ملاع  هک  ییادخ  نآ  شاب . لوغشم  شیاتـس  حیبست و  هب 

«2 .« » دومن تیاده  شلامک  هار  هب  داد و  هزادنا 
ود اههزیگنا  نیا  تسا . هداهن  هعیدو  هب  ناسنا  ناویح و  دوجو  تشرـس  رد  دنوادخ  هک  تسا  یمهم  ياهیگژیو  زا  کیژولویزیف  ياههزیگنا 

. تسا يرورض  عون  ياقب  يارب  يرگید  و  درف ، ياقب  يارب  اهنآ  زا  یکی  دنتسه . عون 
کیژولویزیف تالاعفنا  لعف و  نیا  دوشیم . رجنم  کیژولویب  مهم  هفیظو  ماجنا  هب  تیاهن ، رد  ناسنا ، ناویح و  رد  کـیژولویزیف  ياـهراک 
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دوجو هب  ندب  رد  یهاگ  هک  دزادرپیم  ییایمیش  داوم  دوبمک  ای  وضع  صقن  دننام  یضراوع  ناربج  هب  دنکیم و  نیمأت  ار  ندب  ياهزاین 
______________________________

.50 هط : (- 1)
.3 - 1 یلعا : (- 2)

 33 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ياهزادـنا هب  هراومه  کیژولویزیف  ياههزیگنا  اساسا  دـنکیم . تمواقم  لداعت ، مدـع  بارطـضا و  اـی  لـالتخا  عون  ره  ربارب  رد  و  دـیآیم ،

ای نوخ  رد  اذـغ  دوبمک  رثا  رد  یتقو  الثم  دـننکیم . ظفح  تسا ، مزـال  ناـسنا  دوجو  ياـقب  ظـفح و  يارب  هک  ار  یتاـیح  نزاوت  نآ  نّیعم ،
ای دوریم و  رتارف  نیعم  ياهجرد  زا  ندـب  تدورب  ای  ترارح  ای ، دـیآیم و  دوجو  هب  نآ  نزاوت  رد  یلالتخا  ندـب  ياـهتفاب  رد  بآ  دوبمک 

ماجنا هب  ار  درف  دنتفایم و  راک  هب  ندب  هب  قباس  تلاح  ندنادرگزاب  يارب  ینّیعم  لماوع  هلـصافالب  درذـگیم ، نّیعم  يرادـقم  زا  یگتـسخ ،
. دنرادیماو مزال  ياهتیلاعف 

ياهجرد رد  نزاوت  ظفح  هب  تبسن  یعیبط  لیامت  یعون  ناویح  ناسنا و  ندب  رد  هک  « 1  » تسا هدرک  نشور  کیژولویزیف  دیدج  تاقیقحت 
يارب يزاـس  گـنهامه  ّتیلاـعف  ماـجنا  هب  هک  دوشیم  هتخیگنارب  وا  رد  یلماـع  دوش  لـتخم  نزاوت  نیا  رگا  هک  يروط  دراد ، دوجو  تباـث 

کیژولویزیف و لمع  کی  ساسا  رب  اهنت  یهاگ  يزاس ، گنهامه  ّتیلاّعف  نیا  دـنکیم . شراداو  قباس  نزاوت  تلاح  هب  ندـب  ندـنادرگزاب 
هب دوخب  دوخ  راک  نیا  هک  ترارح ، هجرد  نتفر  الاب  ماگنه  هب  ندـب  زا  قرع  شزیر  دـننام  دریذـپیم . تروص  ناسنا  هدارا  تلاـخد  نودـب 

نودـب دوشیم ، نآ  ياههژم  ریز  مشچ و  دراو  یجراخ  ءیـش  کی  هک  یتقو  ای  دروآیم  نییاـپ  ار  ندـب  ترارح  هجرد  قرع ، ریخبت  لـیلد 
شـشوک کی  ماجنا  اب  یقفاوت  تیلاعف  نیا  یهاگ  دنکیم . ظفح  یجراخ  بیـسآ  زا  ار  مشچ  کشا ، نیمه  دباییم و  نایرج  کشا  هدارا 

. یگنشت تلاح  رد  بآ  ندیشون  ای  یگنسرگ و  ماگنه  اذغ  ندروخ  دننام  دریگیم ، ماجنا  درف  طسوت  صخشم  يدارا 
هک اج  نآ  تسا ؛ هدرک  نایب  شیپ  نرق  هدراهچ  رد  میرک  نآرق  هدـش  فشک  نادنمـشناد  طسوت  اریخا  هک  ار  یتاـیح  نزاوت »  » هیرظن نیمه 

: دیامرفیم
زا میداهن و  رب  میظع  ياههوک  نآ  رد  میدینارتسگ و  ار  نیمز  و   » ٍنوُزْوَم ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو  َیِساوَر  اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  اهانْدَدَم  َضْرَْألا  َو 

بسانم ار  زیچ  ره  نآ ،
______________________________

Cannon. درک رـشتنم  ندـب » تمکح  : » ناونع ریز  یباتک ، رد  داد و  ماجنا  ییاکیرما  تسیژولویزیف  نناک » رتلاو   » ار تاـقیقحت  نیا  (- 1)
.,W .B .The Wisdom of the body ,New york :-Norton , 2391

 34 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » میدینایورب تیانع  تمکح و  قفاوم  و 

«2 .« » داد رارق  نّیعم  ياهزادنا  رد  ار  نآ  هاگنآ  دیرفآ  ار  زیچ  همه  دنوادخ )  ) و ًاریِدْقَت ...«  ُهَرَّدَقَف  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخ  َو  ... 
«3 .« » تسا هزادنا  هب  ادخ )  ) وا دزن  رد  يزیچ  ره  و  ٍرادْقِِمب ...«  ُهَْدنِع  ٍءْیَش  ُّلُک  َو  ... 

«4 .« » میدیرفآ صخشم  ياهزادنا  رد  ار  زیچ  همه  ام   » ٍرَدَِقب ُهانْقَلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  اَّنِإ 
نزاوت رظن  زا  هک  يروط  هب  تسا  هدش  هدیرفآ  نّیعم  ياهزادنا  رد  هدش و  باسح  صخشم و  یشور  اب  ناویح - نینچمه  و  ناسنا - نیاربانب 

- ناسنا دتفایم و  راک  هب  کیژولویزیف  هزیگنا  يرس  کی  دروخب  مه  هب  نزاوت  نیا  هاگره  دراد و  رارق  صخـشم  ياهزادنا  رد  یگنهامه  و 
. دنکیم راداو  تسا - مزال  ندب  هب  قباس  ینزاوت  تلاح  ندنادرگرب  يارب  هک  هدننک - گنهامه  ياهتیلاعف  عاونا  ماجنا  هب  ار  ناویح - زین  و 

رارق یـسررب  دروم  دنتـسه  اـههزیگنا  نیا  هب  طوبرم  هک  ار  یتاـیآ  ـالیذ  اـم  دـنکیم و  هراـشا  کـیژولویزیف  مهم  ياـههزیگنا  نیا  هب  نآرق 
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. داد میهاوخ 

: تاذ ظفح  ياههزیگنا  - 1

هفیظو هک  ار  کیژولویزیف  ياههزیگنا  نیرتمهم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  لاعتم  دنوادخ 
______________________________

.19 رجح : (- 1)
.2 ناقرف : (- 2)
.8 دعر : (- 3)
.49 رمق : (- 4)

 35 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. سفنت درد و  امرس ، امرگ و  یگتسخ ، یگنشت ، یگنسرگ ، دننام  تسا . هدرک  رکذ  دنراد ، هدهع  رب  ار  درف  ياقب  سفن و  ظفح 

رد نیا  درک و  يروآدای  وا  هب  دوب  دنمهرهب  نآ  زا  هک  ار  ییاهتمعن  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  لاعتم  راگدرورپ 
، شمرزآ ات  دوبن  هنهرب  هک  ییاج  دادیمن ، شرازآ  یگنشت ، ای  یگنـسرگ  ساسحا  نآ  رد  هک  یتشهب  دوب ، تشهب  رد  مدآ  تنوکـس  نامز 
رد الوصا  نوچ  درکیمن - ساسحا  ار  دیـشروخ  نازوس  يامرگ  هک  ییاج  دـناسر و  بیـسآ  وا  هب  يّوج  ياهینوگرگد  دوش و  رادهشدـخ 

- دنک نوریب  تشهب  زا  ار  وا  دهاوخیم  هک  ناطیش - ماد  رد  ادابم  هک  داد  رادشه  وا  هب  نینچمه  دنوادخ  درادن - دوجو  يدیشروخ  تشهب 
شالت راک و  تّقـشم  راتفرگ  یگنـسرگ  هزیگنا  عابـشا  يارب  شنادـنزرف  دوخ و  دـنک و  طوبه  ینیمز  یگدـنز  هب  هجیتن  رد  دوش و  راتفرگ 

هب هناخدور ، بآ و  هب  یبایتسد  یگنـشت و  هزیگنا  عابـشا  يارب  زین  و  يزرواشک . نیمز و  ندز  مخـش  ندرک و  راکـش  دننام  دـنوش . موادـم 
رارق يوـج  ياـهینوگرگد  بیـسآ  ضرعم  رد  ار  اـهنآ  هـک  یگنهرب - زا  ندـنام  نوـصم  يارب  دـنزادرپب و  نـیمز  رد  وجتـسج  هاـچ و  رفح 

ای اهراغ و  نورد  ناتخرد و  ياههیاس  هب  بش  يامرـس  دیـشروخ و  يامرگ  زا  تظفاحم  يارب  دـندرگ و  لوغـشم  ساـبل  نتفاـب  هب  دادیم -
. دنرب هانپ  نکسم  نتخاس 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ 
َو ال اهِیف  اُؤَمْظَت  َکَّنَأ ال  َو  يْرعَت  َو ال  اهِیف  َعوَُجت  اَّلَأ  ََکل  َّنِإ  یقْـشَتَف  ِۀَّنَْجلا  َنِم  امُکَّنَجِرُْخی  الَف  َکِجْوَِزل  َو  ََکل  ٌّوُدَـع  اذـه  َّنِإ  ُمَدآ  ای  اـْنلُقَف 

نیا هک  نادـب ) اقّقحم   ) مدآ يا  میتفگ  هاگنآ   » یْلبَی ٍْکُلم ال  َو  ِدـْلُْخلا  ِةَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  ای  َلاق  ُناـْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف  یحْـضَت 
. دیوش راتفرگ  یتخبدب  تواقش و  هب  هجیتن  رد  هک  دنک  نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ادابم  تسا  نمشد  ترسمه  وت و  اب  ناطیش 

يامرگ یگنشت و  هب  اج  نآ  رد  زگره  هن  و  ینام . نایرع  هن  يوش و  هنسرگ  اج  نآ  زگره  هن  تسایهم ) زیچ  همه   ) تشهب رد  وت  يارب  انامه 
تخرد هب  ار  وت  ایآ  مدآ ، يا  تفگ : درک و  هسوسو  وا  رد  ناطیش  شرافس ) همه  نیا  اب   ) زاب ینیب . رازآ  باتفآ 

 36 ص : یسانشناور ، نآرق و 
: زا دنترابع  هک  تسا  هدـش  هراشا  تاذ  ظفح  ياههزیگنا  زا  مهم  هزیگنا  هس  هب  تایآ  نیا  رد  « 1 « »؟ منک ییامنهار  نادواج  کلم  تیدبا و 

. تخس ي  امرس - نینچمه  و  امرگ - زا  زیهرپ  یگنشت و  یگنسرگ و  ياههزیگنا 
ياقب بح   » هزیگنا تمدـخ  رد  تاذ  ظفح  ياههزیگنا  الوصا  دـنکیم . هراشا  زین  تیکلاـم  اـقب و  بح  ياـههزیگنا  هب  نینچمه  تاـیآ  نیا 

، يو یگدـنز  همادا  صخـش و  ياقب  يارب  عقاو  رد  مسج ، کـیژولویزیف  ياـهزاین  ندروآرب  اـب  اـههزیگنا  نیا  اریز  دـننکیم ، لـمع  سفن »
بح  » ياههزیگنا درک . میهاوخ  ثحب  هدـنیآ  رد  دوشیم  بوسحم  یناور  ياههزیگنا  زا  هک  تیکلام  هزیگنا  هرابرد  اما  دـننکیم . ّتیلاـعف 

: هک درک  هسوسو  ار  مدآ  ناطیش  دندوب . مدآ  ترضح  سفن  هب  ناطیش  يدورو  ياههزاورد  عقاو  رد  تیکلام »  » و سفن » ياقب 
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تـسد هب  ار  لاعتم  دنوادخ  ياهرادـشه  مدآ  هک  دوب  اج  نیا  رد  منک »؟ ییامنهار  دوشن  هنهک  هک  یکلم  نادـیواج و  تخرد  هب  ار  وت  ایآ  »
زا یـضعب  هـب  هـک  مـینیبیم  لـحن ) هروـس   ) ریز تاـیآ  رد  دروـخ . تـخرد  نآ  هوـیم  زا  درک و  یچیپرـس  وا  روتـسد  زا  درپـس و  یـشومارف 

: دیامرفیم دنوادخ  تسا . هدش  هراشا  درد  یگتسخ و  امرس و  امرگ و  دننام  تاذ  ظفح  ياههزیگنا 
َو اهِرابْوَأ  َو  اِهفاوْصَأ  ْنِم  َو  ْمُِکتَماقِإ  َمْوَی  َو  ْمُِکنْعَظ  َمْوَی  اهَنوُّفِخَتْـسَت  ًاتُوُیب  ِماْعنَْألا  ِدُولُج  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًانَکَـس  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو 

َلِیبارَس َو  َّرَْحلا  ُمُکیِقَت  َلِیبارَس  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًانانْکَأ  ِلابِْجلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًالالِظ  َقَلَخ  اَّمِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  ٍنیِح  یلِإ  ًاعاتَم  َو  ًاثاثَأ  اهِراعْشَأ 
زا رفس ) تقوم   ) تنوکس يارب  ار و  ناتیاهلزنم  امش  میاد  تنوکس  يارب  ادخ  و   » َنوُِملُْـست ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َِکلذَک  ْمُکَـسَْأب  ْمُکیِقَت 

يوم كرک و  مشپ و  زا  دـشاب و  لاقتنا  لباق  نزو و  کبـس  نوکـس  تکرح و  تقو  ات  داد ، رارق  امـش  يارب  ار  اههمیخ  ناـیاپراهچ  تسوپ 
. دینک هدافتسا  نآ  زا  ایند  تایح  رد  ات  دومرف  قلخ  امش  يارب  یناگدنز  بابسا  لزنم و  هیثاثا  دنفسوگ ) رتش و  )

______________________________

.120 - 117 هط : (- 1)
 37 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ششوپ امش  يارب  هوک ، ياهراغ  زا  تخاس و  ایهم  اههوک ) راوید و  فقس و  ناتخرد و  زا   ) ییاهنابیاس امرگ  زا  امـش  شیاسآ  يارب  ادخ  و 
باتفآ و يامرگ  زا  ار  امـش  هک  یـسابل  مشیربا ) مرک  تاناویح و  تاتابن و  زا   ) زین و  دـیریگ ) یهانپ  امرگ  امرـس و  زا  ات   ) داد رارق  اـهقاتا  و 
رب ار  دوخ  ياهتمعن  نینچ  نیا  دینادرگ ، ررقم  ینهآ  سابل  دینام  ظوفحم  گنج  رد  هک  نآ  يارب  زین  درک و  قلخ  دناشوپب  ناتـسمز  يامرس 

«1 .« » دیشاب وا  رما  میلست  عیطم و  رگم  ات  درک  لماک  مامت و  امش 
نانمـشد و دنزگ  یـشحو و  تاناویح  رازآ  زا  ار  وا  هک  دباییم  نکـسم  یعون  اههناخ ، لخاد  اههمیخ و  ریز  رد  اهراغ ، رد  ناسنا  نیاربانب ،
زا سپ  دناوتیم  هک  دباییم  ار  دوخ  نما  ياج  شیاسآ و  لحم  اهنآ  رد  نینچمه  دنکیم . ظفح  امرـس  امرگ و  دـننام  يّوج  ياهینوگرگد 

دنزگ زا  ار  وا  هک  دـباییم  یهاگهانپ  اههوک  اههپت و  ناتخرد و  هیاـس  رد  نینچمه  ناـسنا  دـنک . تحارتسا  نآ  رد  هنازور ، راـک  یگتـسخ 
زا هک  یهرز  اب  دنکیم و  ظفح  امرس  امرگ و  تدش  زا  ار  دوخ  زین  دنکیم  هیهت  هک  ییاهسابل  طسوت  وا  درادیم . نوصم  دیشروخ  يامرگ 

. درادیم ظوفحم  اهمخز  درد  نانمشد و  بیسآ  زا  ار  دوخ  مسج  اهگنج ، رد  دزاسیم  نهآ 
ار اهنآ  دناوتیمن  ناسنا  الومعم  هک  دنتسه  ییاههزیگنا  زا  یگتـسخ  یگنـشت و  یگنـسرگ و  ياههزیگنا  دهدیم  ناشن  هک  یلیالد  زا  یکی 

يارب دنوادخ  هک  تسا  یـشاداپ  هدعو  نیمه  دـنک ، لمحت  نایز - تراسخ و  ندروآ  دراو  درد و  جـنر و  ببـس  هب  ینالوط - یتدـم  يارب 
. تسا هداد  نانمؤم  هب  ادخ ، هار  رد  یگتسخ  یگنشت و  یگنسرگ و  جنر  لمحت 

َو ٌأَمَظ  ْمُُهبیُِـصی  ْمُهَّنَِأب ال  َِکلذ  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمِهِـسُْفنَِأب  اُوبَغْرَی  َو ال  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُهلْوَح  ْنَم  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِلْهَِأل  َناک  ام 
ُعیُِـضی َهَّللا ال  َّنِإ  ٌِحلاص  ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  اَّلِإ  اًْلیَن  ٍّوُدَع  ْنِم  َنُولانَی  َو ال  َراَّفُْکلا  ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٌۀَصَمْخَم  َو ال  ٌبَصَن  ال 

َنِینِسْحُْملا َرْجَأ 
______________________________

.81 - 80 لمن : (- 1)
 38 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ات دـننک  راهظا  دوخ  زا  یلیم  وا  لیم  فالخ  رب  زگره  هن  دـننک و  فّلخت  ربمایپ  نامرف  زا  زگره  دـیابن  شفارطا  نانیـشن  هیداب  هنیدـم و  لها  »
دنک نیگمـشخ  ار  رافک  هک  یمدق  چیه  دنـشکن و  ادخ  هار  رد  ار  یگتـسخ  یگنـسرگ و  یگنـشت و  جنر  چیه  ناشتعاطا  ضوع  هب  هک  نآ 

ناشلامعا همان  رد  یحلاص  لمع  مالآ ، جنر و  نیا  زا  کی  ره  لباقم  رد  هک  نیا  زج  دنناسرن  نید  نانمـشد  هب  يدربتـسد  چـیه  دـنرادنرب و 
«1 .« » درک دهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  زگره  ادخ  هک  دوش  هتشون 
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هراشا هچروم  رد  تاذ  ظفح  ياههزیگنا  هب  لمن  هروس  زا  ریز  هیآ  دراد . دوجو  ناـسنا  رد  مه  تاـناویح و  رد  مه  تاذ ، ظـفح  ياـههزیگنا 
يرود دنوشیم ، وا  يدوبان  ثعاب  دـنناسریم و  نایز  رازآ و  ار  وا  هک  ییاهزیچ  زا  هچروم  ات  دـنوشیم  بجوم  هک  ییاههزیگنا  دـنکیم ،

. دنیزگ
ْمُکَنِکاسَم ال اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌۀَلْمَن  َْتلاق  ِلْمَّنلا  ِداو  یلَع  اَْوتَأ  اذِإ  یَّتَح  َنوُعَزُوی  ْمُهَف  ِْریَّطلا  َو  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِسل  َرِشُح  َو 
رد دوخ ، سیئر  نامرف  تحت  یهاپس  ره  ناغرم ، سنا و  نج و  هورگ  زا  نامیلس  نایهاپـس   » َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی 

، دیور ردنا  دوخ  ياههناخ  هب  همه  ناروم  يا  تفگ : اهنآ ) ياوشیپ   ) يروم دیسر ، ناگچروم  يداو  هب  هک  یتقو  ات  دندش . رـضاح  شباکر 
«2 .« » دننک لامیاپ  ار  امش  هتسنادن  شنایهاپس  نامیلس و  ادابم 

ای سیئر  دـیاش  اهنآ - زا  یکی  هک ، يروط  هب  تسا  هدـش  هراشا  ناـگچروم  رد  تاذ  ظـفح  هزیگنا  هب  اراکـشآ  هیآ  ود  نیا  رد  هک  مینیبیم 
نیا زا  ندنام  نوصم  يارب  ات  دهد  رارق  تسا ، هدرکیم  دـیدهت  ار  اهنآ  هک  يرطخ  نایرج  رد  ار  اههچروم  ریاس  هک  درادیماو  ار  نابهگن -

. دنورب دوخ  ياههنال  لخاد  هب  رطخ ،
______________________________

.120 هبوت : (- 1)
.17 - 18 لمن : (- 2)

 39 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ره دـننکیم . یتاراشا  ناسنا ، یگدـنز  رد  سرت  یلاعفنا  تلاح  یگنـسرگ و  ياههزیگنا  زا  کی  ره  هژیو  تیمها  هب  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب 

دوخ و يارب  نان  ياهمقل  هب  یبایتسد  يارب  الومعم  ناسنا  اریز  دراد ، ییازـسب  ریثأت  ناسنا  یگدنز  رد  سرت ، یگنـسرگ و  ياهتلاح  زا  کی 
ياـهیراتفرگ رگید  نانمـشد و  زا  اـی  مولعماـن و  هدـنیآ  زا  اـی  گرم ، زا  سرت  هک  روطناـمه  دوـشیم ، یناوارف  جـنر  لـمحتم  شاهداوناـخ 

ناونع هب  سرت  یگنـسرگ و  ياهتلاح  زا  کی  ره  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  لیلد  نیمه  هب  دوشیم . ناسنا  یتخبدـب  ثعاب  بلغا  راگزور ،
: دیامرفیم دنوادخ  « 1 . » دناهدش رکذ  دنراد ، ناسنا  یگدنز  رد  یگرزب  ریثأت  هک  لماع ، ود 

سرت و نوچ  اهیتخس  هب  ار  امش  هتبلا  و   » َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَْألا  َو  ِلاْومَْألا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 
«2 .« » هدب هدژم  اهیراتفرگ ) نیا  رد   ) نارباص هب  مییامزایب و  تعارز  تافآ  سوفن و  لاوما و  ناصقن  یگنسرگ و 

اِمب ِفْوَْخلا  َو  ِعوُْجلا  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاذَأَف  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ًادَـغَر  اُهقْزِر  اـهِیتْأَی  ًۀَِّنئَمْطُم  ًۀَـنِمآ  َْتناـک  ًۀَـیْرَق  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو 
شمارآ و رد  شلها  دوب و  امرفمکح  لماک  تینما  نآ  رد  هک  هّکم ) نوچ   ) ار يرهـش  لثم  دروآ  لثم  امـش ) يارب   ) ادخ و   » َنوُعَنْـصَی اُوناک 

نآ بجوم  هب  مه  ادخ  دندرک ، نارفک  ار  ادـخ  تمعن  نآ ، لها  هک  نآ  ات  دیـسریم ، اهنآ  هب  ناوارف  يزور  بناج  ره  زا  دـندوب و  نانیمطا 
«3 .« » دیناشچ اهنآ  هب  ار  سرت  یگنسرگ و  معط  تیصعم ، نارفک و 

______________________________

. داد میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  تسا ، یلاعفنا  ياهتلاح  صوصخم  هک  مود  لصف  رد  لیصفت  یکدنا  اب  ار  سرت  هلأسم  (- 1)
.155 هرقب : (- 2)
.112 لحن : (- 3)

 40 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ماـگنه اـهنآ  هب  هک  دنتـسرپب . ار  هبعک  هناـگی  يادـخ  دـیاب  سپ   » ٍفْوَـخ ْنِم  ْمُهَنَمآ  َو  ٍعوُـج  ْنِم  ْمُـهَمَعْطَأ  يِذَّلا  ِْتیَبـْلا  اَذـه  َّبَر  اوُدـُبْعَْیلَف 

«1 .« » تخاس ناشنمیا  رطخ ، سرت و  زا  داد و  ماعط  یگنسرگ 
- يّوج ياهینوگرگد  زا  ار  شندـب  يرادـهگن  ّتیمها  نینچمه  و  ناسنا ، یگدـنز  رد  یگنـسرگ  هزیگنا  ياضرا  ّتیمها  هک  يرگید  دروم 
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ای نامناخیب و  ریقف  هد  هب  نداد  اذغ  ار ، دنگوس  هب  ندرکن  لمع  هراّفک  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، نایب  امرـس - امرگ و  دـننام 
. تسا هداد  رارق  اهنآ  هب  سابل  ندیناشوپ 

ْمُکِیلْهَأ َنوُمِعُْطت  ام  ِطَسْوَأ  ْنِم  َنیِکاسَم  ِةَرَـشَع  ُماعْطِإ  ُُهتَراَّفَکَف  َناْمیَْألا  ُُمتْدَّقَع  اِمب  ْمُکُذِـخاُؤی  ْنِکل  َو  ْمُِکناْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِـخاُؤی  ال 
ْمَُکل ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  ْمُکَناْمیَأ  اوُظَفْحا  َو  ُْمتْفَلَح  اذِإ  ْمُِکناْمیَأ  ُةَراَّفَک  َکـِلذ  ٍماَّیَأ  ِۀـَثالَث  ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍۀَـبَقَر  ُریِرَْحت  َْوأ  ْمُُهتَوْسِک  َْوأ 

دای یبلق  هدیقع  يور  زا  هک  يدنگوس  نآ  رب  یلو  درک  دهاوخن  هذخاؤم  ار  امش  هدوهیب ، وغل و  ياهدنگوس  هب  ادخ   » َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ 
دینکیم هیهت  دوخ  هداوناخ  يارب  الومعم  هک  یطـسوتم  ياذغ  نآ  زا  تسا  ریقف  هد  هب  نداد  ماعط  نآ ، هراّفک  درک و  دهاوخ  هذخاؤم  دـینک 

هک ییاهدنگوس  هرافک  تسا  نیا  دریگب و  هزور  زور  هس  درادن  ار  اهنیا  ییاناوت  سک  ره  دینک  دازآ  هدنب  کی  ای  دیناشوپب  اهنآ  رب  هماج  ای 
هب وا  رکـش  هک  دیاش  دنکیم  نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادخ  هنوگ  نیدب  دیراد . هگن  ار  دوخ  ياهدنگوس  تمرح  دیاب  دـینکیم و  دای 

«2 .« » دیرآ ياج 
______________________________

.4 ، 3 شیرق : (- 1)
.89 هدئام : (- 2)

 41 ص : یسانشناور ، نآرق و 
: دنکیم هراشا  نینچ  زین  امرس  امرگ و  ياههزیگنا  هب  نآرق 

غاب ناشلماک  ربص  شاداپ  رد  دـنوادخ   » ًاریِرَْهمَز َو ال  ًاسْمَـش  اـهِیف  َنْوَرَی  ـال  ِکـِئارَْألا  یَلَع  اـهِیف  َنِیئِکَّتُم  ًاریِرَح  َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اـِمب  ْمُهازَج  َو 
. دومرف اطع  اهنآ  هب  ریرح  زا  یسابل  تشهب و 

«1 (.« » تخس  ) ریرهمز يامرس  هن  دننیب و  نازوس  یباتفآ  هن  اج  نآ  رد  دننز و  هیکت  تّزع )  ) ياهتخت رب  تشهب  نآ  رد  هک 
هب نآرق  نینچمه  درادن . دوجو  مه  دیدش  يامرس  هک  نانچمه  دوش ، امرگ  ساسحا  ببس  هک  درادن  دوجو  يدیـشروخ  تشهب ، رد  الوصا 

: دیامرفیم تشهب  لها  نانمؤم  نابز  زا  لاعتم  دنوادخ  دنکیم . هراشا  یگتسخ  هزیگنا 
اهِیف انُّسَمَی  َو ال  ٌبَصَن  اهِیف  انُّسَمَی  ِِهلْـضَف ال  ْنِم  ِۀَـماقُْملا  َراد  اـنَّلَحَأ  يِذَّلا  ٌروُکَـش  ٌروُفََغل  اـنَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولاـق  َو 

نآ رکـش  تسا . هدـنهد  شاداپ  هدنـشخب و  رایـسب  ام  يادـخ  انامه  درب ، نیب  زا  ار  ام  هودـنا  نزح و  هک  ار  يادـخ  دـمح  دـنیوگ  و   » ٌبوُُغل
میهاوخن یگتـسخ  فعـض و  جنر  ادبا  دسرن و  ام  هب  یملا  جنر و  چـیه  اجنآ  رد  هک  درک  دراو  تشهب )  ) یمیاد لزنم  هب  ار  ام  هک  ییادـخ 

«2 .« » تفای
. دنکیمن زجع  یگتسخ و  ساسحا  فیلکت ، نتشادن  لیلد  هب  ناسنا  نادواج  تشهب  رد 

: دیامرفیم نایتشهب  فیصوت  رد  دنوادخ 
______________________________

.13 - 12 ناسنا : (- 1)
.35 - 34 رطاف : (- 2)

 42 ص : یسانشناور ، نآرق و 
.« دننکن ناشنوریب  اج  نآ  زا  زگره  دسرن و  اهنآ  هب  تشهب )  ) اجنآ رد  یتمحز  جنر و  چـیه   » َنیِجَرْخُِمب اْهنِم  ْمُه  ام  َو  ٌبَصَن  اهِیف  ْمُهُّسَمَی  ال 

«1»
هک تسا  یعیبط  دـشکیم ، یتخـس  شنوگانوگ  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  ماجنا  يزور و  بسک  يارب  ناسنا  هک  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  اـما 

يارب هرابود  دناوتب  ات  دراد  باوخ  تحارتسا و  هب  زاین  دوخ  یگدنز  یباداش  توارط و  نتفایزاب  يارب  دـنکیم و  زجع  یگتـسخ و  ساسحا 
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. دوش اناوت  یگدنز  فیاظو  همادا 
امـش ندیباوخ  نیمه  ادـخ  تایآ  زا  یکی  و   » َنوُعَمْـسَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُکُؤاِغْتبا  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمُکُمانَم  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

«2 .« » دنراد اونش  شوگ  هک  یمدرم  يارب  تسادخ  تردق )  ) ياههناشن رما  نیا  رد  تسادخ و  لضف  زا  امش  يزور  بلط  زور و  بش و  رد 
هنازور راـک  یگتـسخ  زا  شمـسج  شیاـسآ  يارب  زور  هچ  بش و  هـچ  ناـسنا  هـک  تـسا  نـیا  ادـخ  تردـق  ياـههناشن  زا  یکی  نیارباـنب ،

. دوریم یگدـنز  نوگاـنوگ  ياـهتیلوؤسم  ماـجنا  ادـخ و  ناـیاپیب  لـضف  زا  يزور  بلط  لاـبند  هب  نآ  رد  هک  ياهنازور  راـک  دـباوخیم ،
: دیامرفیم زین  هراب  نیا  رد  دنوادخ 

َنوُعَمْسَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 
______________________________

.48 رجح : (- 1)
.23 مور : (- 2)

 43 ص : یسانشناور ، نآرق و 
تردق ياههناشن  بش  زور و  شدرگ  نیا  رد  داد و  رارق  شاعم ) رما  يارب   ) ار نشور  زور  شیاسآ و  يارب  ار  بش  هک  تسا  يدنوادخ  وا  »

«1 .« » دراد دوجو  دنراد ، اونش  شوگ  هک  یمدرم  يارب  ادخ 
رات بش  هک  ییادخ   » َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْـسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 
یلو دراد  لضفت  مدرم  رب  دـنوادخ  اـنامه  داد . رارق  نشور  دیـشروخ ،) رون  هب  شاـعم  بسک  يارب   ) ار زور  تحارتسا و  شمارآ و  يارب  ار 

«2 .« » دنتسین رازگرکش  مدرم  رثکا 
شیاسآ و يارب  ار  هریت  بش  ام  هک  دـینیبیمن  ایآ   » َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًارِْـصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْـسَِیل  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ 

نامیا هک  یمدرم  يارب  دـنوادخ  تردـق  ياههناشن  زور ، بش و  عضو  نیا  رد  انامه  میداد ، رارق  اـهنآ  شاـعم ) رارما  يارب   ) ار نشور  زور 
«3 .« » تسا رادیدپ  دنراد ،

هایس هدرپ  میداد و  رارق  تحارتسا  تایح و  ماوق  هیام  امش  يارب  ار  باوخ  و   » ًاشاعَم َراهَّنلا  اَْنلَعَج  َو  ًاساِبل  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو  ًاتابُس  ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  َو 
«4 .« » میداد رارق  شاعم  بسک  يارب  ار  نشور  زور  و  تحارتسا ) هیام  ، ) سابل هباثم  هب  ار  بش 

______________________________

.67 سنوی : (- 1)
.61 رفاغ : (- 2)
.86 لمن : (- 3)

.11 - 9 أبن : (- 4)
 44 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دـینادرگ و سابل  امـش  يارب  ار  بش  تملظ  هک  تسا  ییادـخ  وا  و   » ًاروُُشن َراهَّنلا  َلَعَج  َو  ًاتابُـس  َمْوَّنلا  َو  ًاساِبل  َلـْیَّللا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 
«1 .« » تشاد ررقم  راک  شبنج و  يارب  ار  نشور  زور  داد و  رارق  امش  تابث  شمارآ و  هیام  ار  باوخ 

دایز تیلاعف  كرحت و  راک و  جنر  زا  سپ  مدرم  ات  دیرفآ  ار  بش  هایـس  هدرپ  لاعتم  دنوادخ  هک  دننکیم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  قوف  تایآ 
دننک شالت  نیمز  رد  يزور  بسک  يارب  دـنناوتب  مدرم  ات  داد  رارق  نشور  ار  زور  و  دـنباوخب ، یگدوسآ  شمارآ و  اب  نآ  هانپ  رد  هرمزور ،

: دیامرفیم نینچ  زین  یتحار  شیاسآ و  بلط  یگتسخ و  هزیگنا  هرابرد  دنوادخ  دنزاس . هدروآرب  ار  یگدنز  ياهیدنمزاین  و 
و  » َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنی  َُّمث  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  َُّمث  یمَسُم  ٌلَجَأ  یـضُْقِیل  ِهِیف  ْمُُکثَْعبَی  َُّمث  ِراهَّنلِاب  ُْمتْحَرَج  ام  ُمَْلعَی  َو  ِْلیَّللِاب  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُه  َو 
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زا سپ  دنادیم و  زور  رد  ار  امش  رادرک  و  باوخ ) تلاح   ) دناریمیم ار  امش  هدرب و  دوخ  دزن  ار  امـش  ناج  ماگنه  بش  هک  ییادخ  تسوا 
وا يوس  هب  گرم  ماگنه  سپـس  دیـسرب ، تسا  نّیعم  ردق  اضق و  رد  هک  یلجا  هب  ات  دنازیگنایمرب  ار  امـش  باوخ ) ینعی  تقوم  گرم   ) نآ

«2 .« » دنادرگ هاگآ  ار  امش  دیاهدرک  هچنآ  هجیتن  هب  ات  دیدرگیم  زاب 
بش و هک  تسا  نآ  ادـخ  ياهتمحر  زا  یکی   » َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِیف  اُونُکْـسَِتل  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَـعَج  ِِهتَمْحَر  ْنِم  َو 

ادخ ياهتمعن  رازگرکـش  هک  دشاب  دـینک ، بلط  يزور  ادـخ  لضف  زا  زور  رد  هتفرگ و  مارآ  بش  رد  ات  تسا  هداد  رارق  امـش  يارب  ار  زور 
«3 .« » دیوش

______________________________

.47 ناقرف : (- 1)
.60 ماعنا : (- 2)

.73 صصق : (- 3)
 45 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یباداش و شندب  ياهلولس  ات  دزادرپب  باوخ  تحارتسا و  هب  هنازور  راک  جنر  زا  سپ  درادیماو  ار  ناسنا  هک  تسا  یمهم  هزیگنا  یگتسخ ،
راک هب  طاشن  اب  تسا  رداـق  زین  تسا و  طاـشن  اـب  دـنمورین و  دوش  رادـیب  باوخ  زا  هک  یلاـح  رد  ناـسنا  اریز  دـنبایزاب  ار  یگدـنز  توارط 

یناوارف ياهیتخس  تالکشم و  زا  دنهدیم و  تسد  وا  هب  هک  ییاهسرت  زا  یشان  یمـسج  جنـشت  زا  ار  ناسنا  زین  باوخ  دهد . همادا  شیوخ 
، ردـب گنج  يانثا  رد  نآرق  رد  ناناملـسم  تلاح  فیـصوت  زا  عوضوم  نیا  دـناهریم . دوشیم ، ناشراچد  هنازور  یگدـنز  لـالخ  رد  هک 

: دیامرفیم دنوادخ  دوشیم . نشور  دوب ، هدش  هریچ  سرت  اهنآ  زا  یضعب  رب  هک  یماگنه 
ِِهب َتِّبَُثی  َو  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َِطبْرَِیل  َو  ِناـْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهْذـُی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو  ُْهنِم  ًۀَـنَمَأ  َساـعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ْذِإ 
هک داتـسرف  یبآ  امـش  يارب  نامـسآ  زا  دیدوب و  نمیا  ادـخ  بناج  زا  هک  یلاح  رد  تفرگ  ارف  ار  امـش  تحار  باوخ  هک  یماگنه   » َمادـْقَْألا

راوتـسا ار  امـش  ياهماگ  دهد و  دنویپ  مه  هب  ار  امـش  ياهلد  دنادرگ و  رود  امـش  زا  ار  ناطیـش  يدیلپ  دـنادرگ و  كاپ  ار  امـش  نآ  طسوت 
«1 .« » دنادرگ

ریز هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  دش . اهنآ  هب  شمارآ  تینما و  تلاح  ندنادرگزاب  هجیتن  رد  اهنآ و  سرت  ندرب  نیب  زا  ثعاب  تحار ، باوخ  نیا 
: دیامرفیم هراشا  نینچ  ناسنا  یگدنز  رد  باوخ  تیمها  هب 

روصت هچ  وگب   » َنوُرِْـصُبت الَف  َأ  ِهِیف  َنُونُکْـسَت  ٍْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَـس  َراهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَـعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ْلـُق 
رارق يدبا  هدنیاپ و  تمایق  ات  ار  زور  امش  يارب  ادخ  رگا  دینکیم 

______________________________

.11 لافنا : (- 1)
 46 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نانچمه زور ، رگا  « 1 « »؟ دییاشگیمن تریصب  مشچ  ایآ  دنادرگ ؟ دیدپ  ار  بش  امش  تحارتسا  شمارآ و  يارب  هک  تسیک  ادخ  زج  دهد ،
ایآ دزاس ، رود  دوخ  زا  ار  یگتـسخ  جـنر  دـباوخب و  شمارآ  اب  نآ  هانپ  رد  ناسنا  هک  تشادیمن  دوجو  یبش  تفاییم و  همادا  تیاهنیب  ات 

بش و هک  تسا  ناسنا  رب  ادخ  تمعن  لضفت و  رب  لیلد  دوخ  نیا  دـشاب ؟ یتخبدـب  جـنر و  نودـب  مارآ و  یگدـنز  کی  ياراد  تسناوتیم 
ات دنک  راداو  تحارتسا  باوخ و  هب  ار  وا  هک  داهن  هعیدو  هب  ار  یگتسخ  هزیگنا  ناسنا  رد  داد و  رارق  مهرـس  تشپ  یلاوتم و  روط  هب  ار  زور 

. دبایزاب ار  هزات  یگدنز  طاشن و 
شباذـع جـنر و  رازآ و  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا  درادیم ، او  ار  ناسنا  هک  دـیآیم  باـسح  هب  کـیژولویزیف  يرطف  ياـههزیگنا  زا  زین  درد ،
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زا نینچمه  میدرک . هراـشا  درد  هزیگنا  هب  مـیدروآ ، ( 81 ياههیآ 80 -  ) لحن هروس  زا  هک  ياهیآ  ود  رد  ـالبق  اـم  دـنک . يرود  دـنوشیم ،
تـسا یبلاطم  درادیماو ، هدنهد  رازآ  ياهزیچ  زا  زیهرپ  يرود و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يدنمورین  هزیگنا  درد ، دـهدیم  ناشن  هک  يدراوم 
باذـع دـنرواین ، نامیا  ادـخ  هب  دـننکن و  هبوت  رگا  هک  ناـقفانم  راـفک و  هب  رادـشه  لـیبق  زا  تسا ، هدـمآ  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  هک 

، دوبن اهناسنا  همه  نایم  رد  یناگمه  يرطف و  دـنمورین و  ياهزیگنا  درد  رگا  دوشیم . دراو  اهنآ  رب  ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  یکاـندرد 
راچد نآ  هجیتن  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تلاسر  هب  ندرواین  نامیا  ادخ و  هب  ندیزرو  رفک  تلع  هب  مدرم  ندـناسرت  يارب  دـنوادخ 

رذحرب منهج  باذع  زا  ار  رافک  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  نآرق  رد  تفرگیمن . کمک  هویش  نیا  زا  تسا ، كاندرد  باذع  هب  ندش 
: میوشیم روآدای  ار  ییاههنومن  الیذ  ام  هک  درادیم 

ْنَأ َنوُدیُِری  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمُْهنِم  َلِّبُُقت  ام  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  ِِهب  اوُدَـتْفَِیل  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ٌمیِقُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  اْهنِم  َنیِجِراِخب  ْمُه  ام  َو  ِراَّنلا  َنِم  اوُجُرْخَی 

______________________________

.72 صصق : (- 1)
 47 ص : یسانشناور ، نآرق و 

زا زگره  دنناهرب ، تمایق  زور  باذع  زا  ار  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  ات  دنروایب  ارف  تسا  نیمز  يور  رد  هچنآ  ربارب  ود  رگا  دندش  رفاک  هک  نانآ  »
دش و دنهاوخن  نوریب  نآ  زا  یلو  دـنور  نوریب  خزود  شتآ  زا  هک  دـنهاوخیم  اهنآ  تسا . كاندرد  یباذـع  نانآ  يارب  دوشن و  لوبق  اهنآ 

«1 .« » تسا رادیاپ  میاد و  یباذع  نانآ  يارب 
رگا سپ  ٍریِـصَن ...«  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  اْوَّلَوَتَی  ْنِإ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  ُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَف  ... 
يور همه  رد  رگید  درک و  دهاوخ  كاندرد  یباذع  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  ادـخ  دـننادرگرب  يور  رگا  تسا و  رتهب  ناشیارب  دـننک  هبوت 

«2 .« » تشاد دنهاوخن  يروای  تسود و  نیمز 
وا هب  دـینک و  تباجا  ار  ادـخ  توعد  ام ، هفیاط  يا   » ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکْرُِجی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ِِهب  اُونِمآ  َو  ِهَّللا  َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَمْوَق  ای 

«3 .« » دراد هاگن  كاندرد  یباذع  زا  ار  امش  درذگرد و  ناتناهانگ  زا  ادخ  ات  دیروایب  نامیا 

سفنت هزیگنا  - 2

زا هدافتـسا  هب  زاین  ندنام ، هدنز  يارب  ناویح - زین  و  ناسنا - اریز  تسا ، یگدـنز  کیژولویزیف  يرورـض  ياههزیگنا  زا  یکی  سفنت  هزیگنا 
رگا و  درادیماو . نژیسکا  قاشنتسا  هب  ار  وا  هک  دنکیم  ساسحا  ياهزیگنا  دوخ  رد  ناسنا  دوش ، مک  نژیسکا  هک  یماگنه  دراد و  نژیسکا 

: دنکیم هراشا  نینچ  ناسنا  یگدنز  رد  سفن  تیمها  هب  ریز  هیآ  رد  دنوادخ  دریمیم . ناسنا  دوشن ، تفای  نژیسکا  یلک  روطب 
______________________________

.37 - 36 هدئام : (- 1)
.74 هبوت : (- 2)

.31 فاقحا : (- 3)
 48 ص : یسانشناور ، نآرق و 

و  » َنوُذَْقُنی ْمُه  َو ال  ْمَُهل  َخیِرَـص  الَف  ْمُْهقِْرُغن  ْأَشَن  ْنِإ  َو  َنُوبَکْرَی  ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  َو  ِنوُحْـشَْملا  ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَـیآ  َو 
میدرک قلخ  دنوش  راوس  نآ  رب  هک  يزیچ  یتشک  دننام  اهنآ  يارب  و  میدینادرگ . راوس  رابرپ  یتشک  رد  ار  رـشب  داژن  ام  هک  نیا  رگید  هناشن 

«1 .« » دنبای یتاجن  هار  هن  یسردایرف و  هن  ادبا  هک  مینکیم  قرغ  ار  همه  میهاوخب  رگا  و  رگید .) ياهبکرم  )
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 ... اْنقَرْغَأ ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َضْرَْألا  ِِهب  انْفَسَخ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ... 
«2  ...(.« » ایرد رد   ) میدرک قرغ  ار  یهورگ  و  هلزلز ) هب   ) میدرب ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  »... 

نـشور یتقو  دراد ، وا  ياقب  ناسنا و  دوجو  ظـفح  رد  یمهم  هفیظو  هک  يرطف  کـیژولویزیف  هزیگنا  کـی  ناونع  هب  سفنت ، هزیگنا  ّتیمها 
هب هک  ناسنا  سرت  یناشیرپ و  تلاح  هب  دنوادخ  دنکیم . سرت  ساسحا  ادیدش  ندش ، قرغ  رطخ  ماگنه  هب  ناسنا  مینک . هجوت  هک  دوشیم 
نآ لابند  هب  ندـش و  قرغ  رطخ  ساسحا  وس و  ره  زا  جاوما  ندـمآ  دـیدش و  ینافوت  شزو  ایرد و  هنهپ  رد  یتشک  رد  نتـشاد  رارق  ماـگنه 

: دیامرفیم هراشا  نینچ  دهدیم ، تسد  ناسنا  هب  يدوبان 
ُجْوَْملا ُمُهَءاج  َو  ٌفِصاع  ٌحـیِر  اْهتَءاج  اِهب  اوُحِرَف  َو  ٍۀَـبِّیَط  ٍحـیِِرب  ْمِِهب  َْنیَرَج  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه 

َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم 
______________________________

.43 - 41 سی : (- 1)
.40 توبکنع : (- 2)

 49 ص : یسانشناور ، نآرق و 
يدنت داب  هاگان  هک  دیشاب  تقوشوخ  نامداش و  دینیشن و  یتشک  رد  هک  هاگنآ  ات  دهدیم  ریس  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  امـش  هک  نآ  تسوا  »
ترطف نید  صالخا و  اب  ار  ادـخ  نامز  نآ  دـینیبب ، تکـاله  هطرو  رد  ار  دوخ  دـتفارد و  كاـنرطخ  جاوما  هب  بناـج  ره  زا  یتشک  دزوب و 

«1 .« » تفگ میهاوخ  وت  ساپس  رکش و  یشخب  تاجن  رطخ  نیا  زا  ار  ام  رگا  ایادخ  راب  : » هک دیناوخب 

: عون ياقب  هزیگنا  ود  - 3

هراشا

ات دراداو  ار  اهنآ  هک  دـهد  رارق  يرطف  کیژولویزیف  ياههزیگنا  ناویح  ناـسنا و  تشرـس  رد  هک  دـنکیم  اـضتقا  لاـعتم  دـنوادخ  تمکح 
ود دوجوم ، ود  نیا  تشرس  رد  هک  دنکیم  اضتقا  شتمکح  نینچمه  دنریگ . شیپ  رد  تاذ  تنایـص  يارب  ینوگانوگ  يرورـض  ياهراتفر 

هزیگنا ود  نیا  دـنک . راداو  تساـهنآ ، هب  هتـسباو  عون ، ياـقب  هک  مهم  راـتفر  عون  ود  هب  ار  اـهنآ  هک  دـهد  رارق  يرطف  کـیژولویزیف  هزیگنا 
. يردام هزیگنا  یسنج و  هزیگنا  زا : دنترابع 

: یسنج هزیگنا  - 1 - 3

، نیمز هرک  ینادابآ  نارمع و  دوشیم . اهتّلم  رـشب و  عون  عماوج  اـههداوناخ و  لیکـشت  بجوم  هک  تسا  لـثم  دـیلوت  هزیگنا ، نیا  ّمهم  راـک 
: تسا هزیگنا  نیا  لوصحم  تعنص ، شناد و  تفرشیپ  ندمت و  شرتسگ  اهتلم ، نتخانش 

ام مدرم  يا   » ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ادخ دزن  امش  نیرتیمارگ  انامه  دیسانشب ، ار  رگیدمه  ات  میداد  رارق  یفلتخم  لیابق  اههتسد و  ار  امش  میدیرفآ و  نز  درم و  زا  ار  امش  همه 

«2 .« » تسا هاگآ  اناد و  رایسب  دنوادخ  تسامش و  نیرتراکزیهرپ 
______________________________

.22 سنوی : (- 1)
.13 تارجح : (- 2)
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 50 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ِِهب َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًءاِسن  َو  ًارِیثَک  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخ  َو  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

شتفج نآ  زا  دیرفایب و  نت  کی  زا  ار  امش  همه  هک  ییادخ  نآ  دوخ ، راگدرورپ  زا  دیـسرتب  مدرم  يا   » ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َماحْرَْألا  َو 
تساوخرد تلأسم و  رگیدکی  زا  وا  مان  هب  هک  ییادخ  نآ  زا  دیسرتب  تخیگنارب و  نز  درم و  زا  رایسب  یقلخ  نت ، ود  نآ  زا  درک و  قلخ  ار 

«1 .« » تسامش لامعا  بقارم  ادخ  انامه  هک  دینکن  یهاتوک  نادنواشیوخ )  ) ماحرا هرابرد  و  دینکیم ،
 ... ًةَدَفَح َو  َنِیَنب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو 

«2  ...« » داد رارق  ییاههون  نادنزرف و  ناتنارسمه  زا  دیرفآ و  ینارسمه  امش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  دنوادخ  «و 
ادخ  » ُریِـصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ِهِیف  ْمُکُؤَرْذَی  ًاجاوْزَأ  ِماْعنَْألا  َنِم  َو  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرِطاف 
نیا هب  ات  دیرفآ  هدام ) رن و   ) تفج ار  نایاپراهچ  زین  داد و  رارق  ینارسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امش  يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  هک 

«3 .« » تسانیب اونش و  رایسب  ناگدنب ) رادرک  هب   ) وا تسین و  يدننام  لثم و  چیه  ار  ادخ  دنک ، دایز  ار  قلخ  امش  جاوزا  ریبدت ) )
______________________________

.1 ءاسن : (- 1)
.72 لحن : (- 2)

و نآ ) رد  ار  امـش  دنیرفآیم   ) هیف مکقلخی  ینعی  ِهِیف ) ْمُکُؤَرْذَی  : ) میناوخیم نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  ریثک  نبا  ریـسفت  رد  . 11 يروش : (- 3)
یپردیپ و نانچمه  ار  هدام ) رن و   ) نانز نادرم و  امـش  دنوادخ  ینعی  تفـص . نیا  اب  لکـش و  نیا  رد  شنیرفآ  هب  ددرگیمرب  نآ ،»  » ریمض

ص 108. ج 4 ، دنیرفآیم ». لسن  ردنا  لسن 
 51 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ناهج رد  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  شتـساوخ  هک  روط  نامه  دوش ، تفاـی  زین  تاـتابن  رد  لـثم  دـیلوت  هفیظو  هک  تسا  نینچ  ادـخ  تساوخ 
. دشاب هتشاد  یتفج  یتسه 

 ... ِْنیَْنثا ِْنیَجْوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  َو  ... 
«1 .« » دیرفآ تفج  ار  زیچ  همه  دروآ ، دیدپ  هویم  هنوگ  همه  ناتخرد ) زا   ) و »... 

«2 .« » دیوش رکذتم  امش  دیاش  میدیرفآ  تفج  ود  زیچ  ره  زا  و   » َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  َو 
ار ملاع  تانکمم  همه  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  كاپ و   » َنوُمَْلعَی اَّمِم ال  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َو  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناـْحبُس 

«3 .« » دیتسین هاگآ  اهنآ  زا  امش  هک  تاقولخم  رگید  رشب و  سوفن  زا  هچ  و  تاناویح ) و   ) تاتابن زا  هچ  هدیرفآ  تفج 
شمارآ تینما و  یتحار و  ساـسحا  دوخ  رـسمه  راـنک  رد  نیجوز  زا  کـی  ره  اریز  تسا ، هداوناـخ  لیکـشت  هیاـپ  عقاو  رد  یـسنج  هزیگنا 

زا یتلاـح  رد  ییوشاـنز ، یگدـنز  موادـت  لـماع  دوخ  نیا  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یناـبرهم  یتـسود و  قـشع و  هفطاـع  اـهنآ  نیب  دـنکیم و 
حیحص يریگلکـش  ناکدوک و  تیبرت  دشر و  يارب  ار  یملاس  ياضف  دوخ  هبون  هب  زین  یگدنز  عون  نیا  دشابیم و  يراکمه  یگنهامه و 

. دزاسیم هدامآ  اهنآ ، تیصخش 
______________________________

.3 دعر : (- 1)
.49 تایراذ : (- 2)

.196 ص 195 - ، 1979 قورشلا ، راد  توریب ، بطق ، دمحم  ۀیناسنالا ، سفنلا  یف  تاسارد  هب : كر  دروم  نیا  رد  . 36 سی : (- 3)
 52 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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یکی و   » َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًۀَـمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اـْهَیلِإ  اُونُکْـسَِتل  ًاـجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو 
ینابرهم تفأر و  امش  نایم  دشاب و  امـش  شمارآ  هیام  هک  دیرفآ  ییاهتفج  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  ادخ  تایآ  زا  رگید 

«1 .« » تسا راکشآ  ادخ  تمکح  ملع و  ياههناشن  رکف  اب  مدرم  يارب  رما  نیا  رد  داد و  رارق 
 ... اْهَیلِإ َنُکْسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  َو  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

«2 .« » دریگ مارآ  سنا و  وا  هب  ات  تشاد  ررقم  ار  شتفج  زین  وا  زا  دیرفآ و  نت  کی  زا  ار  امش  همه  هک  ییادخ  تسوا  »

: يردام هزیگنا  - 2 - 3

مهم تلاسر  ماجنا  يارب  ار  وا  هک  دروآ  دوجو  هب  يرطف  ياهزیگنا  زین  ردام  تشرس  رد  هک  تسا  نینچ  لاعتم  دنوادخ  تحلصم  تمکح و 
دلوت زا  سپ  دـنکیم و  لمحت  تبغر  يور  زا  ار  نامیاز  يرادراب و  نارود  یتخـس  ردام ، نوچ  دـنک . هدامآ  عون ، ياـقب  روظنم  هب  شیوخ 

شیاهراک دناوتب  دوخ  دنک و  دشر  كدوک  هک  یتقو  ات  دهدیم  ماجنا  ار  وا  هب  تبـسن  ینابرهم  يرادهگن و  نداد و  ریـش  هفیظو  زین  دنزرف 
: دیامرفیم هراشا  نینچ  ردام ، طسوت  نامیاز  يرادراب و  جنر  لمحت  هب  نآرق  دهد . ماجنا  ار 

 ... ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو 
جنر و ردام ، هک  دنک  ناسحا  دوخ  ردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافس  ناسنا  هب  ام  »

______________________________

.21 مور : (- 1)
.189 فارعا : (- 2)

 53 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1  ...« » دوب یگراوخریش  لمح و  تدم  مامت  هام  یس  درک و  لمح  عضو  تقشم  درد و  اب  زاب  دش و  لمحتم  ار  لمح  راب  تمحز 

شرافس ناسنا  ره  هب  ام  و   » ُریِـصَْملا ََّیلِإ  َْکیَِدلاِول  َو  ِیل  ْرُکْـشا  ِنَأ  ِْنیَماع  ِیف  ُُهلاِصف  َو  ٍنْهَو  یلَع  ًانْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو 
زاب ریـش  زا  ار  لفط  هک  لاس  ود  تدـم  ات  هتـشادرب  دـنزرف  لمح  راب  نوچ  هک  ردام  اصوصخ  دـنک ، یکین  رداـم  ردـپ و  قح  رد  هک  میدرک 
قلخ تشگزاب  هک  رآ  ياج  هب  ار  ردام  ردپ و  رکش  هاگنآ  مقلاخ  هک  نم  رکش  تسخن  تسا ، هدش  هدوزفا  شیناوتان  جنر و  زور  ره  دریگ 

«2 .« » دوب دهاوخ  نم  يوس  هب 
هب ار  شايداـش  و  اـهنآ ، زا  يرود  ماـگنه  هب  ار  شهودـنا  سرت و  و  نادـنزرف ، هب  تبـسن  ار  شايزوسلد  قـشع و  رداـم و  فـطاوع  نآرق 

: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ناتساد  لقن  نایرج  رد  ابیز  فیصوت  نیا  دنکیم . نایب  نانآ ، یکیدزن  ماگنه 
زیچ ره  زا   ) شلد یسوم  ردام  هاگحبص   » َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَِتل  اِهْبلَق  یلَع  انَْطبَر  ْنَأ  َْول ال  ِِهب  يِْدُبَتل  ْتَداک  ْنِإ  ًاغِراف  یسُوم  ِّمُأ  ُداُؤف  َحَبْـصَأ  َو 

ات میتشادیمن  هگن  ياج  رب  اپ  مکحم و  ار  شلد  اـم ، رگا  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  شبلق  هودـنا ، مغ و  يدـح  هب  دوب و  غراـف  یـسوم ) داـی  زج 
«3 (.« » دروآرب دایرف  یسوم  شلفط  مان  هب   ) دنک راکشآ  ار  شنورد  زار  هک  دوب  کیدزن  دنامب ، رارقرب  شنامیا 

______________________________

. دید یتخس  جنر و  لمح  عضو  ماگنه  هب  مه  يرادراب و  نارود  رد  مه  ردام ، ینعی  ًاهْرُک » ُْهتَعَـضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  . » 15 فاقحا : (- 1)
. ریش زا  نتفرگ  ینعی  لاصف » »

. نامیاز يرادراب و  ماگنه  هب  فعض  ینعی  ٍنْهَو » یلَع  ًانْهَو   » و فعض . ینعی  نه  و  . 14 نامقل : (- 2)
.10 صصق : (- 3)

 54 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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درکیمن و مکحم  ار  شبلق  دـنوادخ  رگا  دـش و  یلاـخ  ـالماک  شدـنزرف  زجب  يزیچ  ره  هراـبرد  ياهشیدـنا  ره  زا  یـسوم  رداـم  لد  ینعی 
شزار دوب ، هداد  تسد  وا  هب  شدـنزرف  قارف  رثا  رد  هک  یهودـنا  سرت و  ترثک  زا  دومرفیمن ، نیزگیاج  شناج  رد  ار  نانیمطا  شمارآ و 

. دروآ يور  وا  هب  هرابود  یتخبشوخ ، تسبرب و  تخر  شلد  زا  هودنا  دش ، هدنادرگزاب  وا  هب  شرسپ  یتقو  اما  دشیم . راکشآ 
 ... َنَزَْحت َو ال  اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهانْدَدَرَف 

«1  ...« » دورب نیب  زا  شهودنا  دوش و  نشور  یسوم  لامج  هب  شاهدید  ات  میدینادرگرب  شردام  هب  ار  یسوم  ام  هلیسو  نیدب  «و 

یناور ياههزیگنا  ب -

هراشا

دنتـسه یمـسج  ياهزاین  هجیتن  هک  ندـب  کیژولویزیف  ياهتلاح  هب  ار  اهنآ  ناوتیمن  امیقتـسم  هک  دنتـسه  ییاـههزیگنا  یناور  ياـههزیگنا 
ناسانـش ناور  رثکا  تسا . قداص  یگتـسخ  یگنـشت و  یگنـسرگ و  دـننام  کیژولویزیف ، ياـههزیگنا  دروم  رد  هلوقم  نیا  اـما  دـنادرگرب ،

ار یناور  ياههزیگنا  اهنآ  رگید ، ترابع  هب  دنتـسه . باستکا  لباق  کیژولویزیف ، ياههزیگنا  هیاپ  رب  یناور  ياههزیگنا  رتشیب  هک  دـندقتعم 
. دنیآیم دوجو  هب  درف  یعامتجا  دشر  لماوع  اهتراهم و  رثأت  ریثأت و  هجیتن  رد  هک  دـننادیم  یکیژولویزیف  ياههزیگنا  زا  ياهبعـش  ای  هخاش 

یـضعب هک  دندقتعم  مورف ، کیرا  دننام  نانآ  زا  یخرب  یتح  دننکیمن ، راکنا  ار  یناور  ياههزیگنا  رد  يرطف  رـصانع  دوجو  اهنآ  نیاربانب ،
لباق هک  دنتـسه  ناسنا  تشرـس  رد  یـساسا  يرطف و  ییاهزاین  عقاو  رد  دـمانیم ، یناور » ياهزاین   » ار اـهنآ  مورف  هک  یناور  ياـههزیگنا  زا 

ّتیوه و هب  زاین  يدنمجرا ، یگرزب و  هب  زاین  نارگید ، هب  یگتـسویپ  هب  زاین  دننام  « 2 . » دنشابیمن یعامتجا  طیحم  زا  باستکا  يریگارف و 
هب زاین  زین 

______________________________

.13 صصق : (- 1)
(- 2)

Lindzey, G, Hall, C. S. and Thompson, R. F; Psychology. New York: Worth 65
.cnI, srehsilbuP 7691. p. 063 ,. 

 55 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. نتشیوخ راتفر  تیاده  تهج  یبوچراچ 

ود هب  وا  دوشیم . زین  يونعم  ياههزیگنا  لماش  هک  تسا  هدرک  يدیدج  داهنشیپ  اههزیگنا  يدنب  میسقت  يارب   A .maslow ولزام ماهاربا 
. يونعم ياهزاین  ب : یلصا . ياهزاین  فلا : تسا : دقتعم  شدوخ ) ریبعت  هب   ) زاین ای  هزیگنا  عون 

دروم ناسنا  یلـصا  ياهزاین  نوماریپ  دوخ  تاقیقحت  رد  ار  اهنآ  ناسانـشناور  رثکا  هک  دوشیم  ییاـهزیچ  ناـمه  لـماش  یلـصا ، ياـهزاین 
: دننام دنهدیم ، رارق  هعلاطم 

. لیبق نیا  زا  ییاههزیگنا  درکلمع و  ّتینما ، یسنج ، هزیگنا  یگنشت ، یگنسرگ ،
: دننام دنتسه  ناسنا  ياهزاین  يونعم  ياههبنج  هدنریگرب  رد  يونعم ، ياهزاین  و 

لماکت هک  دنتـسه  يرطف  ياهزاین  یعون  ناسنا ، يونعم  ياهزاین  هک  دراد  هدـیقع  ولزام  داـحتا . مظن و  ییاـبیز و  یکین ، یهاوخ ، تلادـع 
«1 . » دراد یگتسب  اهنآ  ندروآرب  هب  درف  تیصخش  یگدنلاب  دشر و 

ياههزیگنا  » ناونع تحت  دنتـسه ، ناویح  زا  ناسنا  زیامت  بجوم  هک  ار  يونعم  یناور و  ياههزیگنا  همه  هک  میتسه  لیام  باتک  نیا  رد  اـم 
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رد هکلب  دنتـسین ، یعامتجا  طیحم  رد  باستکا  لباق  یلک  روط  هب  یناور ، ياههزیگنا  نیا  زا  يرایـسب  هک  میدـقتعم  انمـض  میروایب . یناور »
. دوشیم تفای  زین  يرطف  رصانع  اهنآ  نایم 

، دناهتـشاد لوذـبم  يدایز  هجوت  ناسنا  کیژولویزیف  ياهزاین  هرابرد  قیقحت  ثحب و  هب  دـیدج  ناسانـشناور  هک  تسا  يروآدای  هتـسیاش 
یگنهامه هب  هک  تسا  ناـسنا  نوگاـنوگ  ياـهزاین  زا  هتـسد  نآ  هدـنریگرب  رد  رتشیب ، یناور ، ياـههزیگنا  دروم  رد  ناـشتاقیقحت  هکناـنچ 

یسررب هب  دیدج ، ناسانشناور  دنوشیم . طوبرم  شدشر ، تیبرت و  طیحم  هژیو  یعامتجا  یگنهرف و  ياههتساوخ  اب  وا  یعامتجا  يدرف و 
، ّتیونعم نیمه  ۀقیقح  هک  یلاح  رد  دـناهدرکن ، یهجوت  دریگیم ، تأشن  نآ  زا  هک  یناسنا  يالاو  لیـصا و  ياهزاین  ناسنا و  يونعم  هبنج 

. تسا تاناویح  ریاس  اب  وا  قرف  نیرتمهم  زین  ناسنا و  زاین  نیرتالاو  نیرتمهم و 
______________________________

ص 361. ذخأم ، نامه  (- 1)
 56 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نیا هب  ار  اهنآ  ناـسنا ، نوماریپ  یتاـقیقحت  تاـعلاطم  رد  یعیبط ، مولع  لومعم  یملع  شور  ندرک  هداـیپ  هب  دـیدج  ناسانـشناور  يدـنبیاپ 
هجوت دنتـسه ، هعلاطم  لباق  یبرجت  تاقیقحت  اههاگـشیامزآ و  رد  طقف  هک  ناسنا  ياـهراتفر  زا  هبنج  نآ  هب  ارـصحنم  هک  تشاداو  شیارگ 

یعس ياج  هب  اهنآ  دننز . زابرـس  دنوشیم ، طوبرم  يونعم  لئاسم  هب  هک  ناسنا  يراتفر  مهم  ياههبنج  زا  يرایـسب  هرابرد  قیقحت  زا  دننک و 
نیا رد  ار  یـسررب  قیقحت و  الوصا  دـشاب ، اراد  ار  ناسنا  يونعم  ياههبنج  رد  هعلاطم  قیقحت و  یگتـسیاش  هک  ياهزات  ياهـشور  عادـبا  رد 

. دنتشاذگ رانک  دروم 
يونعم ياههبنج  یـسررب  نتـشاذگ  رانک  هب  نینچمه  تسا و  مکاح  یناسنا  یـسانشناور  تاقیقحت  رب  هک  يدام  ياهـشیارگ  هب  اریخا  هتبلا 

زیچان و ياههبنج  یـسررب  هب  بلغا  هک  نیا  لیلد  هب  دیدج  یـسانشناور  زا  مورف  کیرا  الثم  تسا . هتفرگ  تروص  یتاداقتنا  ناسنا ، راتفر 
. تسا هدرک  داقتنا  دهدیمن ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  وا  يونعم  ياههبنج  الاو و  ياهشزرا  مهم و  تالکشم  دزادرپیم و  ناسنا  راتفر  یحطس 
ات تشاد  نآ  رب  ار  ولزام »  » هک دوب  تاداقتنا  نیمه  ریظن  « 1 . » دنتـسه ناسنا  ياههزیمم  نیرتمهم  اهیگژیو ، نیمه  وا  رظن  هب  هک  یتروص  رد 

. میدرک هراشا  نآ  هب  ام  هک  دنک  میسقت  يونعم  ياهزاین  یلصا و  ياهزاین  هب  ار  ناسنا  ياهزاین 

: تیکلام هزیگنا  - 1

قیرط زا  ناسنا  اریز ، دزومآیم . دوخ  یعامتجا  دـشر  نایرج  رد  ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  یناور  ياـههزیگنا  هورگ  نآ  زا  تیکلاـم ، هزیگنا 
تالغتسم لوپ و  بحاصت  هب  قشع  یـصخش ، ياهیهاگآ  اهتراهم و  قیرط  زا  نینچمه  و  دباییم ، شرورپ  نآ  رد  هک  دوخ  طیحم  گنهرف 

هب رد  هک  ارچ  دنک . ّتینما  ساسحا  رقف  ربارب  رد  ات  دنوشیم  ثعاب  لماوع  نیا  وا ، رظن  هب  دزومآیم . ار  رگید  نوگانوگ  لاوما  یضارا و  و 
. دراد یتاراشا  تیکلام  هزیگنا  هب  تایآ ، زا  يرایسب  رد  میرک  نآرق  دننکیم . کمک  وا  هب  یعامتجا  تردق  ماقم و  ذوفن و  ندروآ  تسد 

______________________________

ص 11. ذخأم ، نامه  مورف : کیرا  (- 1)
 57 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ُعاتَم َِکلذ  ِثْرَْحلا  َو  ِماْعنَْألا  َو  ِۀَـمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلا  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطاـنَْقلا  َو  َنِینَْبلا  َو  ِءاـسِّنلا  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز 
نانز و هب  لیم  زا  دنترابع  هک  یناسفن  تاوهـش  بح  رظن ) هتوک  تسرپایند  نیبرهاظ   ) مدرم رظن  رد   » ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللا  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا 

عاـتم همه  اـهنیا  اـما  دـیآ ، بیرفلد  اـبیز و  كـالما ، عرازم و  ناـیاپراهچ و  وکین و  رادـناشن  ياهبـسا  میـس و  رز و  ياـهنایمه  نادـنزرف و 
«1 .« » تسادخ دزن  رد  وکین ، تشگزاب  ماجنارس و  تسایند و  یناگدنز 
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«2 .« » دیرادیم تسود  رایسب  ار  تورث  لام و  امش  و   » امَج ابُح  َلاْملا  َنوُّبُِحت  َو 
 ... اْینُّدلا ِةایَْحلا  ُۀَنیِز  َنُونَْبلا  َو  ُلاْملا 

«3  ...« » تسایند یناگدنز  تنیز  بیز و  نادنزرف ، تورث و  لام و  »
 ... ِدالْوَْألا َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَت  َو  ٌۀَنیِز  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا 

ندرک دایز  صرح  رگیدکی و  اب  ییاتـسدوخ  رخافت و  شیارآ و  یـشایع و  وهل و  تسا و  ياهچیزاب  تقیقح  رد  ایند  یناگدنز  هک  دینادب  »
«4  ...« » نادنزرف لام و 

ندروخ اب  وا  دـش  ثعاب  تخیگنارب و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  سفن  رد  ار  نآ  ناطیـش  هک  دوب  یمهم  هزیگنا  ود  زا  یکی  تیکلاـم ، هزیگنا  نیمه 
. دنک یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  دوب ، هدرک  شعنم  نآ  هب  ندش  کیدزن  زا  دنوادخ  هک  یتخرد  هویم 

______________________________

.14 نارمع : لآ  (- 1)
.20 رجف : (- 2)

.46 فهک : (- 3)

.20 دیدح : (- 4)
 58 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ایآ مدآ ! يا  تفگ : درک و  هسوسو  ار  وا  ناطیـش  سپ   » یْلبَی ٍْکُلم ال  َو  ِدـْلُْخلا  ِةَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  ای  َلاـق  ُناـْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف 
یعون ار  تیکلام  لاگود » کم   » دننام ناسانـشناور  زا  یخرب  « 1 « »؟ منک ییامنهار  ینادواج  کلم  ّتیدـبا و  تخرد  هب  ار  وت  يراد  لیم 

ار نآ  دنکیمن و  دییأت  ار  تیکلام  ندوب  يزیرغ  هیرظن  دیدج  یسانش  ناور  یسانش و  ناسنا  رد  هدش  ماجنا  ياهیسررب  اما  دننادیم . هزیرغ 
یکلم  » هب ار  وا  هک  ناطیـش  طـسوت  مدآ  ندـش  هسوسو  زا  هک  درادـن  یترورـض  نیارباـنب ، « 2 . » دـنادیم یناور  باستکا  لباق  هزیگنا  کـی 

. تسا يزیرغ  ای  يرطف  شنادنزرف  مدآ و  رد  تیکلام  هزیگنا  هک  دوش  يریگهجیتن  نینچ  دنکیم ، ییامنهار  رادیاپ »
نامز نآ  رد  هک  دـنیرفایب  ياهزیگنا  مدآ  سفن  رد  درک  یعـس  ناطیـش  هک  مینک  طابنتـسا  ار  عوضوم  نیا  قوف  بلطم  زا  دراد  ناـکما  اریز ،

. تخومآ وا ، ریثأت  تحت  ناطیش و  هراشا  اب  ار  تیکلام  هزیگنا  مدآ  هک  مییوگب  میناوتیم  بیترت  نیا  هب  تشادن . دوجو  وا  رد  لعفلاب 

( زواجت  ) يرگشاخرپ هزیگنا  - 2

زواجت هچ  یکیزیف و  زواجت  تروص  هب  هچ  اهنآ ، نداد  رازآ  فدـه  اب  نارگید  ربارب  رد  ناسنا  هنارگزواجت  راـتفر  رد  يرگـشاخرپ  هزیگنا 
هب تشهب ، زا  ناشجارخا  ناطیـش و  طسوت  اـهنآ  ندروخ  بیرف  اوح و  مدآ و  ناتـساد  لـقن  ناـیرج  رد  میرک  نآرق  دوشیم . رهاـظ  یظفل ،

. دنکیم هراشا  نینچ  زواجت  هزیگنا 
ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلق  َو  ِهِیف  اناک  اَّمِم  امُهَجَرْخَأَف  اْهنَع  ُناْطیَّشلا  اَمُهَّلَزَأَف 

______________________________

.120 هط : (- 1)
: تیوک پاچ 11 ، یتاجن ، نامثع  دمحم  ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  هب : كر  رتشیب ، هدافتسا  يارب  (- 2)

.1984 ملقلا ، راد 
 59 ص : یسانشناور ، نآرق و 

زا هک  میتفگ  سپ  دروآ ، نوریب  ماقم  نآ  زا  ار  نانآ  نایصع  نیدب  دندروخ و  تخرد  نآ  زا  ات  دنکفا  شزغل  هب  ار  اوح  مدآ و  ناطیش  سپ  »

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


«1 .« » دوب دهاوخ  هاگمارآ  رارق و  گرم  زور  ات  نیمز  رد  ار  امش  دینمشد و  ار  یخرب  امش  زا  یخرب  هک  دییآ  دورف  تشهب 
 ... ٌّوُدَع ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  ًاعیِمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق 

«2 .« » دینمشد رگید  یخرب  اب  امش  زا  یخرب  هک  دییآ  دورف  نیرب ) تشهب   ) اج نآ  زا  امش  همه  دومرف  ناطیش  اوح و  مدآ و  هب  ادخ  هاگنآ  »
سفن و ياههتـساوخ  زا  يوریپ  تباقر و  لیلد  هب  رگید ، یخرب  هب  تبـسن  مدرم  زا  یخرب  هک  دنکیم  هراشا  يزواجت  ملظ و  هب  قوف  هیآ  ود 

: دنکیم هراشا  نینچ  زواجت  هزیگنا  هب  هرقب  هروس  زا  ریز  هیآ  رد  نینچمه  نآرق  دنرادیم . اور  ناطیش ، زا  ندروخ  بیرف  رثا  رد  نینچمه 
ُسِّدَُقن َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َو  َءامِّدلا  ُکِفْسَی  َو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  اُولاق  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو 

اهنآ تشامگ . مهاوخ  هفیلخ  نیمز  رد  نم  دومرف  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب   » َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  َکـَل 
سیدقت حیبست و  ار  وت  دوخ  ام  هک  نآ  لاح  دنزیریم و  اهنوخ  دـننکیم و  داسف  نیمز  رد  هک  يرامگب  ار  یناسک  یهاوخیم  ایآ  دـنتفگ :

. مینکیم
: دیوگیم نینچ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  « 3 « »؟ دینادیمن امش  هک  منادیم  رشب  شنیرفآ  رارسا  زا  ییاهزیچ  نم  دومرف : دنوادخ 
نآ رد  هک  ینکیم  نیشناج  ار  یسک  ایآ  : » دنتفگ اهنآ  تشامگ » مهاوخ  هفیلخ  نیمز  رد  نم  : » هک درک  یحو  ناگتشرف  هب  دنوادخ  یتقو  »

رد دنریگ ، رارق  مه  رانک  رد  رگید  يوس  زا  لقع  يوس و  کی  زا  بضغ  توهش و  هاگره  هک  تسا  نیا  بلطم  حیضوت  دنکیم ». داسف 
______________________________

.36 هرقب : (- 1)

.123 هط : (- 2)

.30 هرقب : (- 3)
 60 ص : یسانشناور ، نآرق و 

زا لقن  هب  ادـخ  هتفگ  دـش . دـهاوخ  توهـش  يوس  زا  داـسف  زورب  ثعاـب  نیا  دوب و  دـهاوخ  يرجم  بضغ  مکاـح و  توهـش  یتلاـح  نینچ 
يریگراک هب  رثا  رد  هفیلخ )  ) وا هک  تسا  نیا  شیانعم  دنکیم ) يزیرنوخ  نیمز  رد  ینیـشناج  نینچ  ینعی  َءامِّدلا ، ُکِفْـسَی   ) هک ناگتـشرف 
دینادیمن امـش  هک  ار  هچنآ  نم  ینعی  َنوُمَْلعَت ، ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  : » دومرف ناگتـشرف  هب  دنوادخ  اما  دـهدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  بضغ  يورین 

«1 .« » منادیم
دنوادخ هک  هاگنآ  دوب ؛ لیباه  شردارب  هب  تبـسن  مدآ  دـنزرف  لیباق  زواجت  نامه  تفرگ  تروص  يرـشب  خـیرات  رد  هک  يزواجت  نیتسخن 

. تشک ار  شردارب  دش و  هریچ  وا  رب  دسح  هجیتن ، رد  درک  در  ار  وا  ینابرق  تفریذپ و  ار  شردارب  ینابرق 
ِْنَئل َنیِقَّتُْملا  َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  َکَّنَُلْتقََأل  َلاق  ِرَخْآلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  امِهِدَـحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانابُْرق  ابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلاـِب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو 

ْنِم َنوُکَتَف  َکِْمثِإ  َو  یِْمثِِإب  َءُوبَت  ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ  َنیَِملاْعلا  َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َکَُلْتقَِأل  َْکَیلِإ  َيِدَی  ٍطِساِبب  اَنَأ  ام  ِینَُلتْقَِتل  َكَدَـی  ََّیلِإ  َتْطََـسب 
یتـسار تقیقح و  هب  اـهنآ  رب  ناوـخب  و   » َنیِرِـساْخلا َنِم  َحَبْـصَأَف  ُهَلَتَقَف  ِهیِخَأ  َلـْتَق  ُهُسْفَن  َُهل  ْتَعَّوَـطَف  َنیِِملاَّظلا  ُءازَج  َکـِلذ  َو  ِراَّنلا  ِباحْـصَأ 

هب لیباق  ، ) دـشن هتفریذـپ  يرگید  نآ  زا  دـش و  هتفریذـپ  یکی  زا  دنتـسج ، ینابرق  هب  بّرقت  هک  ار  لـیباق ) لـیباه و   ) مدآ رـسپ  ود  تیاـکح 
. تشک مهاوخ  هتبلا  ار  وت  نم  تفگ  دش ) لوبق  شینابرق  هک  لیباه  شردارب 

نتـشک هب  زگره  نم  يروآرب  تسد  نم  نتـشک  هب  وت  رگا  تفریذپ . دهاوخ  ار  نایقتم  ینابرق  ادـخ  هک  تسین ) یهانگ  ارم   ) تفگ لیباه ) )
زاب وت  هب  ود  ره  وت  تفلاخم  هانگ  نم و  نتـشک  هانگ  هک  مهاوخیم  نم  مسرتیم . ناـیناهج  يادـخ  زا  نم  هک  درک  مهاوخن  زارد  تسد  وت 

. تسا ناراکمتس  يازج  شتآ  نآ  هک  يوش  منهج  شتآ  لها  وت  ات  ددرگ 
هب ار  وا  ات  درک  بیغرت  شردارب  نتشک  رب  ار  وا  سفن  ياوه  وگتفگ ) زا  سپ   ) هاگنآ

______________________________
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دهعم  » تاراـشتنا زا  یموـصعملا ، نـسحلا  ریفـص  دـمحم  قـیقحت  اـب  اـمهاوق  حرـش  حورلا و  سفنلا و  يزارلا : رمع  نیّدـلا  رخف  ماـما  (- 1)
ص 4. خیرات ، نودب  یچارک ، ۀیمالسالا ،» ثاحبألا 

 61 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » دیدرگ ملاع  ناراکنایز  زا  ببس  نیدب  دناسر و  لتق 

نارگید ندرک  هرخسم  ییوگازـسان و  ای  تمهت و  تبیغ و  لیبق  زا  یمالک  تاریبعت  رد  یهاگ  هک  ياهنارگـشاخرپ  راتفر  هب  نینچمه  نآرق 
. دنتسه هلأسم  نیا  يارب  یبوخ  ياههنومن  ریز  تایآ  دنکیم . هراشا  دوشیم ، رهاظ 

ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت  ام  َو  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  ْمُکَنُولْأَی  ْمُِکنوُد ال  ْنِم  ًۀـَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
نید ریغ  هب  هک  اهنآ  هک  نآ  هچ  دیریگن  زارمه  یمیمص  تسود  دوخ  نانیدمه  ریغ  زا  نامیا  لها  يا   » َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق 
نابز رب  ار  امش  ینمشد  دیشاب ، یتخس  جنر و  رد  امش  هک  دنلیام  هشیمه  اهنآ  دننکن ، یهاتوک  ياهرذ  امش  راک  رد  داسف  للخ و  زا  دنمالسا 
دوخ تایآ  ام  دوشیم ، راکـشآ  ناشنابز  رب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دنرادیم  ناهنپ  لد  رد  هچنآ  اققحم  هک  یتروص  رد  دنزاس  راکـشآ  مه 

«2 .« » دیدنب راک  هب  هشیدنا  لقع و  رگا  میدرک  نایب  یبوخب  امش  يارب  ار 
نامه زاب  دنبای  ّطلست  امش  رب  اهنآ  هاگره   » َنوُرُفْکَت َْول  اوُّدَو  َو  ِءوُّسلِاب  ْمُهَتَنِْسلَأ  َو  ْمُهَیِْدیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْـسبَی  َو  ًءادْعَأ  ْمَُکل  اُونوُکَی  ْمُکوُفَْقثَی  ْنِإ 

رفاک زاب  امـش  هک  دـنرادیم  تسود  ردـقچ  دنـشوکیم و  امـش  توادـع  رب  نابز  تسد و  هب  دـنناوتب  هچره  مه ) کـنیا   ) دـننیرید نمـشد 
«3 .« » دیوش

______________________________

.30 - 27 هدئام : (- 1)
.118 نارمع : لآ  (- 2)

.2 هنحتمم : (- 3)
 62 ص : یسانشناور ، نآرق و 

 ... اُونَمآ َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَی  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز 
«1  ...« » دننکیم هرخسم  سوسف و  ار  نامیا  لها  هک  درک  هولج  نارفاک  رظن  رد  يویند  عاتم  تیراع و  تایح  »

 ... ْمُْهنِم َنوُرَخْسَیَف  ْمُهَدْهُج  اَّلِإ  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا 
بحتـسم تاقدص  هب  تابجاو  رب  هوالع  تواخـس  طرف  زا  هک  ینانمؤم  نآ  زا  دننکیم  ییوجبیع  یـسفندب  لخب و  طرف  زا  هک  یناسک  نآ  »

هقیاضم ادـخ  هار  رد  تساهنآ  ردـقم  هک  يزیچ  كدـنا  زا  هک  ار  یناـنمؤم  دـننکیم  هرخـسم  نینچمه  دـننکیم ، يریگتـسد  ار  ناریقف  زین 
«2  ...« » دننکیمن

زا یخرب  دـنراد ، رظن  فالتخا  یباستکا ،؟ ای  تسا  يرطف  ياهزیگنا  اـیآ  هک  شاـخرپ »  » هلأـسم صوصخ  رد  ناواـک  ناور  ناسانـش و  ناور 
نیا رگید ، ناسانـشناور  زا  يرایـسب  اما ، تسا . يرطف  هزیگنا  کی  زواجت ، هک  دندقتعم   Lorenz« زنرول  » »Freud و دیورف  » دننام اهنآ 
تاذ تشرس و  هب  تبـسن  هنانیبدب  ياهشیدنا  یفنم و  یـشرگن  نتـشاد  يانعم  هب  هلأسم  نیا  لوبق  اهنآ  رظن  هب  اریز  دنرادن ، لوبق  ار  عوضوم 

یخرب لیلد  نیمه  هب  دوشیم . یفرعم  نارگید  نداد  رازآ  يرگزواجت و  یتشز و  هب  لیامتم  ةرطف  اتاذ و  ناسنا  شنیب ، نیا  رد  تسا . ناسنا 
. دننکیم دیکأت  ناسنا  تشرس  رد  دوجوم  یهاوخکین  یلدمه  تبثم و  ياههبنج  رب  ولزام »  » و مورف »  » دننام رگید  ناسانش  ناور  زا 

هک دـنکیم  زورب  یتـقو  زا  لاـسدرخ  ناـکدوک  رد  هنارگـشاخرپ  راـتفر  هک  تسا  هدرک  نشور  ار  عوـضوم  نـیا  یبرجت  دـیدج  تاـقیقحت 
نیا دوش  دودحم  دیقم و  نانآ  یمسج  تاکرح 

______________________________
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.212 هرقب : (- 1)
. دننکیم ییوجبیع  ینعی  نوزملی  . 79 هبوت : (- 2)

 63 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دوشیم رهاظ  ناشهنارگزواجت  راتفر  هجیتن  رد  هدش و  اهنآ  رد  تیمورحم  ساسحا  یماکان و  تلاح  شیادیپ  ثعاب  تاکرح ، ّتیدودـحم 

داجیا ببـسم  هک  یناور  یـسایس و  يداصتقا و  ینوناق و  یعامتجا و  عناوم  لیبق  زا  هدنراد  زاب  عناوم  عاونا  كدوک  دشر  نایرج  رد  اهدـعب 
راتفر هب  اموزل  یماکان  تلاح  هک  تسا  هدرک  تباث  ار  هلأسم  نیا  رگید ، تاقیقحت  زا  یخرب  هجیتن  دنباییم . شیازفا  دنتسه ، یماکان  تلاح 

هانپ ندـش و  يوزنم  نارگید ، زا  يرای  کمک و  تساوخرد  دـننام : راتفر  رگید  عاونا  زورب  ثعاب  یهاـگ  هکلب  دـماجنایمن ، هنارگـشاخرپ 
كدوک و تیبرت  هب  طوبرم  هک  درک  دای  يرایسب  لماوع  زا  ناوتیم  اج  نیا  رد  دوشیم . زین  رّدخم ، داوم  لامعتـسا  رمخ و  برـش  هب  ندرب 

شنکاو اهیماکان  لباقم  رد  هنارگزواجت  يراتفر  اب  هک  دنزومآیم  وا  هب  دنتـسه و  يو  هتـشذگ  یـصخش  ياهتراهم  نیدـلاو و  اب  شاهطبار 
رامش هب  یباستکا  يراتفر  نآ - زا  یشخب  رد  لقادح  ار - هنارگـشاخرپ  راتفر  دیدج ، ناسانـش  ناور  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  دهد . ناشن 

«1 . » دنروآیم
ّرش ریخ و  شریذپ  دادعتسا  یگدامآ و  دوجو  هرابرد  نآرق  رد  هک  هچنآ  اب  دندقتعم ، نآ  هب  دیدج  ناسانشناور  زا  يرایـسب  هک  هیرظن  نیا 

. دراد یگنهامه  تسا ، هدمآ  ناسنا ، رد 
یعامتجا دشر  طیارش  تیبرت و  هوحن  دننام  يرایسب  لماوع  « 2 « »؟ میدومنن وا  هب  ار  لطاب ) قح و   ) ّرش ریخ و  هار  ام  ایآ   » ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَه  َو 

ّرش و ای  مدرم و  اب  يراتفرشوخ  یکین و  ریخ و  هار  ود  زا  وا ، هک  دوشیم  ثعاب  ناسنا  یصخش  براجت  اهیریگدای و  نینچمه  یگنهرف و  و 
ورف اوزنا و  اب  ای  نارگید  هب  تبسن  هنارگـشاخرپ  يراتفر  اب  ار  یماکان  هک  دزومآیم  ناسنا  یهاگ  الثم  دنک . باختنا  ار  یکی  زواجت  ملظ و 

رد نتفر 
______________________________

(1)
Morris, Gharles, G.: Psychology, An introduction, 3 rd- ed. Englewood Cliffs, New Jersey, - 

.9791, pp. 863- 073
ك. رتشیب ر . عالطا  يارب  میدش : لیاق  رایتخا  شیارب  میداد و  ناشن  وا  هب  ار  رش  ریخ و  هار  ام  ینعی  . 10 دلب : (- 2)

ص 511. نیلالجلا ، ریسفت  و  ص 908 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  بختنملا  هب :
 64 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اهیماکان ربارب  رد  دـیآیم ، شیپ  شیارب  هک  یتالکـشم  لـح  هراـبرد  رکفت  هشیدـنا و  اـب  هک  دریگیم  داـی  مه  یهاـگ  دـنک و  ناربج  دوخ 
. دنک ادیپ  اهیماکان  ناربج  يارب  دنیآیم  تالکشم  رب  هبلغ  راک  هب  رتشیب  هک  يدیدج  ياهلح  هار  دشوکب  دتسیاب و 

تباقر هزیگنا  - 3

ياههبنج هب  ار  وا  درف  تیبرت  دریگیم و  ارف  دوخ  یگنهرف  دـشر  طیحم  زا  ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  یناور  ياـههزیگنا  هتـسد  نآ  زا  تباـقر 
زا درف  یهاگ  الثم  دنکیم . تیاده  تسا ، دنبیاپ  نآ  هب  هعماج  هک  ییاهشزرا  ساسا  رب  شتفرـشیپ  اقترا و  تهج  رد  تباقر  بوخ  تبثم و 

جاور يرشب  فلتخم  ياهگنهرف  رد  مدرم  نایم  رد  هک  ار  تباقر  رگید  عاونا  ای  یملع و  یسایس ، يداصتقا ، تباقر  شیوخ  هعماج  گنهرف 
. دزومآیم دراد ،

رد هچ  یگدـنز ، رد  یهلا  شور  زا  يوریپ  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  هب  يدـنبیاپ  کین و  راک  ادـخ و  ياوقت  رد  تباـقر  هب  ار  مدرم  نآرق 
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نیرب تشهب  هب  ماجنارـس  و  دـنمهرهب ، وا  يدونـشخ  شزرمآ و  زا  ات  دـنکیم ، قیوشت  ناشهعماج ، ای  هداوناخ و  ای  لاعتم  دـنوادخ  اـب  هطبار 
: دیامرفیم دنوادخ  دنیوج . هرهب  یهلا  ياهتمعن  زا  زین  دنوش و  راپسهر 

ِسَفانَتَْیلَف َِکلذ  ِیف  َو  ٌکْسِم  ُهُماتِخ  ٍمُوتْخَم  ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی  ِمیِعَّنلا  َةَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  َنوُرُْظنَی  ِِکئارَْألا  یَلَع  ٍمیِعَن  یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ 
ناشراسخر رد  و  دنرگنب . ار  ادخ  ياهتمعن  دـننز و ) هیکت   ) تّزع تخت  رب  اج  نآ  دـنمعنتم . دـبا  تشهب  رد  ناراکوکین  اققحم   » َنوُِسفانَتُْملا

رهم شکـشم  هب  هک  دـنناشونب . رهم  هب  رـس  بان  بارـش  اهنآ  هب  ناملغ ) روح و  ناـیقاس   ) و تسا . رادـیدپ  یتشهب  میعن  یناـمداش  طاـشن و 
«1 (.« » ایند یناف  تمعن  رب  هن   ) دنشوکب تبغر  قوش و  هب  دیاب  يدبا  ینامداش  تمعن و  نیا  رب  نالقاع  دناهدرک و 

______________________________

.26 - 22 نیففطم : (- 1)
 65 ص : یسانشناور ، نآرق و 

 ... ِتاْریَْخلا اوُِقبَتْساَف  اهیِّلَُوم  َوُه  ٌۀَهْجِو  ٍّلُِکل  َو 
تاریخ هب  دیباتـشب  سپ  دیامن  يور  هلبق  نآ  هب  دبای و  هار  نادب  هک  دوخ ) نید  رد  تسا  ياهلبق  ای   ) قح يوس  هب  تسا  یهار  ار  یـسک  ره  »

«1 ...« »
َو ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِـعُأ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباس 
نامـسآ و ياـنهپ  ردـق  هب  نآ  ضرع  هک  یتشهب  هار  هب  دیباتـشب و  ناـتراگدرورپ  شزرمآ  يوس  هب  ناگدـنب ) يا   » ) ِمیِظَْعلا ِلْـضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا 

دهاوخ سک  ره  هب  هک  تسادـخ  لضف  نیا  دـیدرگ ، اّیهم  شناربمغیپ  ادـخ و  هب  نامیا  لها  يارب  تعـسو ) نیدـب   ) تشهب نآ  تسا ، نیمز 
«2 .« » تسا میظع  رایسب  ادخ  مرک  لضف و  دنکیم و  اطع 

 ... َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  ... 
نآ يازج  هب  ار  امـش  دـینکیم  فالتخا  هچنآ  رد  تسادـخ و  يوس  هب  امـش  همه  تشگزاب  هک  دـیریگ  تقبـس  کین  ياهراک  هب  سپ  »... 

«3 .« » تخاس دهاوخ  هاگآ 

يرادنید هزیگنا  - 4

ساسحا ار  ياهزیگنا  دوخ  دوجو  قامعا  رد  ناسنا  اریز  دراد ، ناسنا  تشرس  رد  يرطف  هشیر  هک  تسا  یناور  هزیگنا  کی  يرادنید  هزیگنا 
درادیم و او  وا  هب  ندرب  هانپ  وا و  زا  ییوجهراچ  تدابع و  یتسه و  ناهج  شیوخ و  راگدیرفآ  هرابرد  رکفت  قیقحت و  هب  ار  وا  هک  دنکیم 
تیاـمح و رد  ار  شیوخ  شمارآ  تینما و  ناـسنا  ـالوصا  دـهاوخیم . کـمک  وا  زا  یگدـنز ، ياـهیراتفرگ  تالکـشم و  راـشف  ماـگنه  هب 

راتفر هب  رگا  و  دباییم ، دوخ  زا  دنوادخ  یتسرپرس 
______________________________

.148 هرقب : (- 1)
.21 دیدح : (- 2)
.48 هدئام : (- 3)

 66 ص : یسانشناور ، نآرق و 
روصت دـنچ  ره  تفاـی . میهاوخ  رد  راکـشآ  روط  هب  ار  عوـضوم  نیا  میرگنب  يرـشب  نوگاـنوگ  عـماوج  رد  خـیرات و  راودا  همه  رد  ناـسنا 
حطـس رظن  زا  دنتـشاد ، شتدابع  يارب  هک  یـشور  ادـخ و  تاذ  هرابرد  خـیرات ، فلتخم  ياـهنرق  لوط  رد  نوگاـنوگ و  عماوج  رد  اـهناسنا 

وا تداـبع  شور  ادـخ و  تاذ  زا  اـهناسنا  روصت  رد  هک  اـهتوافت  نیا  ماـمت  اـما  دراد  مه  اـب  ییاـهتوافت  یگنهرف ، لـماکت  هجرد  هشیدـنا و 

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یخرب  دراد . دوجو  رـشب  سفن  قامعا  رد  هک  تسا  يرادنید  يرطف  هزیگنا  نامه  نییبت  ریبعت و  شور  رد  توافت  اهنت  دوشیم ، هدـهاشم 
: دیامرفیم دنوادخ  دننکیم . نشور  تسا  يرطف  هزیگنا  کی  يرادنید ، هزیگنا  هک  ار  عوضوم  نیا  میرک  نآرق  تایآ 

وت سپ   » َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف 
هدیرفآ نآ  رب  ار  قلخ  ترطف  هک  ادخ  نید  قیرط  زا  هتسویپ  روآ و  مالسا  كاپ  نییآ  بناج  هب  يور  میقتـسم  تناوریپ ) همه  اب   ) لوسر يا 

.« دنتسین هاگآ  تقیقح  نیا  زا  مدرم  رثکا  نکیل  قح و  راوتـسا  نییآ  تسا  نیا  داد ، دیابن  ادخ  تقلخ  رد  يرییغت  چیه  هک  نک  يوریپ  تسا 
«1»

دناوتیم هک  دراد  دوجو  يرطف  دادعتـسا  یعون  ناسنا  تشرـس  شنیرفآ و  رد  ینعی  ترطف  رد  هک  دـنکیم  يروآدای  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
: دیامرفیم نینچمه  دنوادخ  « 2 . » دنک لالدتسا  ادخ  یگناگی  دوجو و  رب  اهنآ  قیرط  زا  و  كرد ، ار  ادخ  تاقولخم  ياهیتفگش 

اَّنُک اَّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 
َنِیِلفاغ اذه  ْنَع 

______________________________

.30 مور : (- 1)
.341 ص 340 ، نیلالجلا ، ریسفت  ص 29 ، ج 14 ، یبطرق : ریسفت  (- 2)

 67 ص : یسانشناور ، نآرق و 
رب ار  اهنآ  تفرگ و  رب  ار  اهنآ  هّیرذ  مدآ ، نادـنزرف  تشپ  زا  وت  يادـخ  هک  یماگنه  زاس ) رکذـتم  ار  قلخ  و   ) روآ دای  هب  ام ) لوسر  يا   ) «و
زا ام  دییوگن  تمایق  زور  رد  رگید  هک  میهد  یهاوگ  وت  ییادخ  هب  ام  یلب  دنتفگ : همه  متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  هک  تخاس  هاوگ  دوخ 

«1 .« » میدوب لفاغ  ادخ ) ییاتکی  تفرعم و  زا  ای  تمایق و   ) هعقاو نیا 
هدیرفآ هرذ  لکش  هب  رذ »  » ملاع رد  یپردیپ  یلاوتم و  روط  هب  ار  وا  لسن  شنادنزرف ، مدآ و  تشپ  زا  هک  دنکیم  نایب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 

اهنآ تساوخ و  تداهش  متسین »؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ   » هلمج نیا  اب  اهنآ  زا  و  دوب . ایند  نیا  رد  اهنآ  شنیرفآ  زا  لبق  تقلخ  نیا  تسا و 
ار روبزم  یهاوگ  دوخ  ّتیبوبر  هرابرد  اهنآ  زا  لیلد  نیا  هب  دیامرفیم ، دنوادخ  میهدیم .» یهاوگ  رما  نیا  هب  يرآ ، : » هک دنداد  خـساپ  مه 

«2 . » میتشادن یهاگآ  نآ  زا  ای  میدوب  لفاغ  دیحوت  زا  ام  دییوگن  تمایق  زور  رد  امش  هک  درک  بلط 
نیاربانب دراد . دوجو  یتسرپاتکی  یسانشادخ و  يرطف  دادعتسا  ناسنا ، شنیرفآ  تشرس  رد  هک  دنکیم  نشور  ار  عوضوم  نیا  قوف  بلطم 

مسج و اب  حور  ندش  هتخیمآ  اما ، تسا . هتشاد  دوجو  شحور  قامعا  رد  لزا  زا  دراد و  ناسنا  ترطف  رد  هشیر  ادخ  يدنوادخ  هب  فارتعا 
نیا هک  دش  ثعاب  تسا ، ینیمز  يویند و  یگدـنز  همزال  هک  رگید  فلتخم  ياههتـساوخ  یمـسج و  ياههتـساوخ  هب  ناسنا  ندـش  مرگرس 

زین و  هدرپس ، یـشومارف  تسد  هب  دریگ و  رارق  تلفغ  ضرعم  رد  ناسنا ، ییارگاتکی  يرطف  دادعتـسا  ادـخ و  هب  تبـسن  یهاگآ  تخاـنش و 
دنک و رادیب  وا  رد  ار  يرطف  دادعتسا  نیا  هک  دراد  يزیچ  هب  زاین  ناسنا  نیاربانب ، دوش . هداهن  يرانک  هب  ناسنا ، هاگآدوخان  ساسحا  طسوت 
و دوش . ساسحا  كاردا و  راکـشآ  حضاو و  روط  هب  ات  دـنازیگنارب  شهاگآدوخان  قامعا  رد  ار  نآ  دـیادزب و  شاهرهچ  زا  یـشومارف  رابغ 

هدـیرفآ یتسه  لک  تاقولخم و  ریاس  يو و  دوخ  دوجو  رد  ادـخ  هک  ییاهیتفگـش  هب  وا  شرگن  یتسه و  اب  ناـسنا  لـماعت  قیرط  زا  رما  نیا 
. دریگیم تروص  تسا ،

، دنکیم کمک  ناسنا  رد  يرادنید  هزیگنا  ندش  لاعف  يرادیب و  هب  هک  یلماوع  هلمج  زا 
______________________________

.172 فارعا : (- 1)
ص 114. نیلالجلا ، ریسفت  ص 262 ؛ ج 2 ، ریثک : نبا  ریسفت  (- 2)
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 68 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هک يروطب  دـندنبیم  شربارب  رد  ار  تاجن  ياههار  مامت  دـننکیم و  دـیدهت  ار  وا  یگدـنز ، تاقوا  یخرب  رد  هک  تسا  ییاـهرطخ  دوجو 

يارب وا  زا  دوشیم و  هدیـشک  ادخ  يوس  هب  يرطف  هزیگنا  نامه  اب  ناسنا  هک  تساج  نیا  رد  درادن . ادخ  هب  ندرب  هانپ  زج  یهاگزیرگ  چیه 
: دیامرفیم دروم  نیا  رد  دنوادخ  « 1 . » دیوجیم يرای  کمک و  رطخ ، ندرک  فرطرب 

ُجْوَْملا ُمُهَءاج  َو  ٌفِصاع  ٌحـیِر  اْهتَءاج  اِهب  اوُحِرَف  َو  ٍۀَـبِّیَط  ٍحـیِِرب  ْمِِهب  َْنیَرَج  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه 
رد ار  امـش  هک  نآ  تسوا   » َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم 

دیشاب تقوشوخ  نامداش و  امـش  دروآ و  تکرح  هب  ار  یتشک  یمیالم  داب  دینیـشن و  یتشک  رد  هک  هاگنآ  ات  دهدیم  ریـس  ایرد  یکـشخ و 
نید صالخا و  هب  ار  ادخ  نامز  نآ  دینیب ، تکاله  هطرو  رد  ار  دوخ  دتفا و  رطخ  جاوما  هب  بناج  ره  زا  یتشک  دزوب و  يدنت  داب  هاگان  هک 

وت ساپـس  رکـش و  هدیـشک ) تسد  نایـصع  رفک و  زا   ) هشیمه رگید  یـشخب  تاجن  رطخ  نیا  زا  ار  ام  رگا  ایادـخ  راـب  هک  دـیناوخب  ترطف 
«2 .« » درک میهاوخ 

تـسیک نآ  ربمایپ ) يا   ) وگب  » َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  اناْجنَأ  ِْنَئل  ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت  ُهَنوُعْدـَت  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ْنِم  ْمُکیِّجَُنی  ْنَم  ُْلق 
زا ار  ام  رگا  هک  دیناوخیم  بلق  نطاب  زا  يراز و  عرـضت و  هب  ار  وا  هک  دـهدیم  تاجن  ایرد  نابایب و  ياهیتخـس  اهیکیرات و  زا  ار  امـش  هک 

«3 .« » میتسه وا  رازگ  رکش  هتسویپ  داد  تاجن  هکلهم  نیا 
______________________________

ص 176. ، 1974 هبهو ، هناخباتک  هرهاق : موس ، پاچ  هتفالخ ، ناسنالا و  میوقت  ۀفسلف  مالّسلا . هیلع  مدآ  یلوخلا : یهبلا  (- 1)
.22 سنوی : (- 2)

.63 ماعنا : (- 3)
69 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هاگآدوخان ياههزیگنا  ج -

روعـش و هزوح  زا  ار  اهنآ  دـشوکیم  دـنکیم و  ساـسحا  دوخ  رد  هدـننک  نارگن  اـی  بولطماـن و  ییاـههزیگنا  تـالیامت و  ناـسنا  یهاـگ 
هک دتفایم  قافتا  رایسب  اما  دوشیم . يو  هاگآدوخان  ریمض  رد  اهنآ  یناگیاب  يدوبان و  هب  رجنم  تیاهن ، رد  نیا  دزاس و  رود  دوخ  ساسحا 

. دزاس راکشآ  یمالک  تاهابتشا  ینابز و  ياهشزغل  لکش  رد  هاگآدوخان و  روط  هب  ار  اههزیگنا  تالیامت و  نیمه  ناسنا 
زا لاح  ره  هب  اما  دنک ، ناهنپ  نامتک و  ار  اهنآ  دشوکیم  وا  دـنراد و  دوجو  ناسنا  نورد  رد  هک  هاگآدوخان  ياههزیگنا  زا  یخرب  هب  نآرق 

: دیامرفیم هراشا  نینچ  دهدیم  زورب  ار  اهنآ  ینابز  ياهشزغل  قیرط 
ُهَّللا َو  ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  ْمُهامیِِـسب  ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاـْنیَرََأل  ُءاـشَن  َْول  َو  ْمُهَناغْـضَأ  ُهَّللا  َجِرُْخی  َْنل  ْنَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 

و دزاسیمن ؟ راکشآ  نامیا  لها  رب  ار  اهنآ  ینورد  هنیک  ادخ  هک  دنرادنپ  دنراد ، ناهنپ ) قافن   ) ضرم لد ، رد  هک  نانآ  ایآ   » ْمَُکلامْعَأ ُمَْلعَی 
ار اهنآ  نخـس ، ّیط  رد  هدرب و  یپ  ناشرهاظ  يامیـس  زا  اهنآ  نطاب  هب  ات  میتخاسیم  راکـشآ  وت  رب  یحو  هب  ار  تقیقح  میتساوخیم  ام  رگا 

«1 .« » تسا هاگآ  ناگدنب  امش  ياهراک  همه  هب  ادخ  یسانشب و  الماک 
ار نآ  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنکیمن  ناهنپ  ار  يزار  سک  چـیه  : » دـننکیم لقن  نومـضم  نیا  هب  ینخـس  نافع  نب  نامثع  زا  هنیمز  نیا  رد 

«2 .« » دزاسیم راکشآ  شنابز  شزغل  رد  هرهچ و  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  يوبن  ثیدح  رد  نینچمه 

« ّرشف اّرش  نإ  و  ریخف ، اریخ  نإ  اهبابلج  هّللا  هاسک  ّالإ  ةریرس  دحأ  ّرسأ  ام  »
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______________________________

.30 - 29 دمحم : (- 1)
ص 180. ج 4 ، ریثک : نبا  ریسفت  (- 2)

 70 ص : یسانشناور ، نآرق و 
سابل دشاب  ریخ  زار  نآ  رگا  هک  دنکیم ) شراکـشآ   ) دناشوپیم وا  رب  ار  نآ  سابل  ادخ  هک  نیا  رگم  دنکیمن  ناهنپ  ار  يزار  سک  چیه  »

«1 .« » دناشوپیم نآ  رب  ّرش  سابل  دشاب  رش  رگا  ریخ و 
، هیجوت دـننام  لـقع  هاـگآدوخان  ياهدـنفرت  زا  یخرب  هب  نآرق  هک  دـید  میهاوخ  تیـصخش »  » هراـبرد ثحب  ناـیرج  رد  مهن ، لـصف  رد  اـم 

راذـگناینب دـیورف ، تاقیقحت  زا  شیپ  نرق  هدراهچ  یتح  نآرق  هک  دـنکیم  نشور  عوضوم  نیا  دراد . یتاراـشا  شنکاو ، زاربا  و  ینکفارف ،
. تسا هدرک  حرطم  ار  ناسنا  راتفر  هاگآدوخان  ياههبنج  يواکناور ، هیرظن 

اههزیگنا دروخرب  د -

رد دـناشکب  لباقم  يوس  هب  رگید  ياهزیگنا  وسکی و  هب  ار  ناسنا  ياهزیگنا  الثم  دـنوش ، ریگرد  مه  اب  اههزیگنا  زا  یخرب  ناسنا  رد  هاگره 
تکرح و تمـس  نییعت  هرابرد  يریگمیمـصت  زا  دنکیم و  دیدرت  ینادرگرـس و  ساسحا  هک  دـهدیم  تسد  یتلاح  ناسنا  هب  تروص  نیا 

. دنیوگیم یناور » يریگرد   » ار یتلاح  نینچ  دوشیم . ناوتان  دوخ  لمع  هویش 
ریوصت یبوخب  دنربیم ، جنر  نآ  زا  دنراد  زیمآ  دیدرت  كوکشم و  یعضوم  نامیا  ربارب  رد  هک  یصاخشا  هک  ار  یناور  يریگرد  نیا  نآرق 
باختنا رد  هکلب  دنوریم  رفک  فرط  هب  لماک  روط  هب  هن  دـنیآیم و  نامیا  يوس  هب  الماک  هن  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا  هنوگ  نیا  دـنکیم .

. دننک ذاختا  ار  ییاهن  میمصت  هراب  نیا  رد  دنناوتیمن  دنددرم و  رفک  نامیا و 
َُهل َناْریَح  ِضْرَْألا  ِیف  ُنیِطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَک  ُهَّللا  اَنادَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  َو  انُّرُـضَی  َو ال  اـنُعَْفنَی  ـال  اـم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدـَن  َأ  ْلـُق 

 ... اِنْتئا يَدُْهلا  َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباحْصَأ 
هب زاب  میناوخب و  ییادخ  هب  دنـشابن  ام  ررـض  عفن و  رب  رداق  چیه  هک  ناتب  دننام  ار  يزیچ  هدرک و  اهر  ار  ادـخ  ارچ  ام  هک  وگب  ربمایپ ) يا  » )

ادخ هک  نآ  زا  دعب  تیلهاج  يوخ 
______________________________

ص 180. قوف ، ذخأم  (- 1)
 71 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مه ینارای  هک  یلاح  رد  هدنام ، نادرگرس  هدرک و  مگ  ار  هار  نیطایـش  ياههسوسو  رثا  رب  هک  یـسک  دننامه  میدرگرب ، درک ، تیاده  ار  ام 
«1  ...« » ایب ام  يوس  هب  هک  دننکیم  توعد  تیاده  هب  ار  وا  هک  دراد 

ار ناسنا  نیطایـش  فرط  کـی  زا  تسا . هدـش  فیـصوت  تقدـب  نآ ، زا  یـشان  دـیدرت  ینادرگرـس و  یناور و  يریگرد  تلاـح  هیآ  نیا  رد 
رد وا  دـنناوخیم و  نامیا  تیادـه و  هب  ار  وا  شنمؤم  ناتـسود  رگید  يوس  زا  دـنناشکیم و  رفک  یهارمگ و  يوس  هب  دـننکیم و  هسوسو 

. دراد رارق  دیدرت  رکف و  یناشیرپ  ینادرگرس و  زا  یتلاح  رد  هبذاج  ششک و  ود  نیا  نایم 
نینچ دوـشیم ، یـشان  ناـمیا  رفک و  ناـیم  یناور  يریگرد  زا  هـک  ار  بارطـضا  یلدود و  ینادرگرــس و  کـش و  تلاـح  نـینچمه  نآرق 

: دنکیم فیصوت 
تمایق زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ییاهنآ  اهنت   » َنوُدَّدَرَتَی ْمِِهْبیَر  ِیف  ْمُهَف  ْمُُهبُوُلق  َْتباتْرا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َُکنِذْأَتْسَی  امَّنِإ 
دیدرت کـش و  یگریت  رد  هتـسویپ  ناـقفانم  نآ  دـنهاوخیم و  داـهج  زا  یفاـعم  هزاـجا  وـت  زا  تسا  بیر  کـش و  رد  ناـشاهلد  هدرواـین و 
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«2 .« » دنام دنهاوخ 
َْنَیب َنِیبَذـْبَذُم  اًلِیلَق  اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َو ال  َساَّنلا  َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماـق  ِةـالَّصلا  َیلِإ  اُوماـق  اذِإ  َو  ْمُهُعِداـخ  َوُه  َو  َهَّللا  َنوُعِداـُخی  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ 
رکم اهنآ  اب  زین  ادخ  دننکیم و  هلیح  رکم و  ادخ  اب  ناقفانم  انامه   » اًلِیبَس َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ِءالُؤه  یلِإ  َو ال  ِءالُؤه  یلِإ  َِکلذ ال 

يارب تلاسک و  یلیمیب و  لاح  اب  دنیآ  زامن  هب  نوچ  و  دزاسیم ) لطاب  ار  ناشرکم  ینعی   ) دنکیم
______________________________

.71 ماعنا : (- 1)
.45 هبوت : (- 2)

 72 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هب هن  دنوریم و  لدکی  نانمؤم  يوس  هب  هن  دنـشاب  ددرم  لدود و  دننکن . ایر ) دـصق  هب  مه  نآ   ) كدـنا زج  ار  ادـخ  رکذ  دـنیآ و  يراکایر 

سپ دوش ) هارمگ  ات  دراذگاو  دوخ  هب  ار  وا  ادخ  دنیزگب  ار  تلالـض  هار  دوخ  رایتخا  هب  ینعی   ) دنک هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  نارفاک و  بناج 
«1 .« » تفای یهاوخن  تسار  هار  هب  ار  وا  زگره 

ماوـقا و اـب  اـی  دـنگنجب و  ناناملـسم  اـب  اـیآ  دنتــسنادیمن  هـک  ار  ددرم  نادرگرــس و  دارفا  یخرب  یناور  يریگرد  تلاـح  نـینچمه  نآرق 
فیـصوت نینچ  دوب ، هدرک  داجیا  لکـشم  تریح و  ینادرگرـس و  زا  یتلاـح  اـهنآ  رد  یناور  يریگرد  نیا  و  دوخ ، كرـشم  نادـنواشیوخ 

: دنکیم
 ... ْمُهَمْوَق اُوِلتاُقی  َْوأ  ْمُکُوِلتاُقی  ْنَأ  ْمُهُروُدُص  ْتَرِصَح  ْمُکُؤاج  َْوأ  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلِإ  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

ای امش و  اب  گنج  زا  هک  دنیآ  امش  دزن  دهع  نیا  رب  ای  دنشاب  هتـسویپ  رد  تسا  ینامیپ  دهع و  اهنآ  امـش و  نایم  هک  یموق  هب  هک  نانآ  رگم  »
هب تقیقح  رد  هک  نارفاک  زا  هفیاط  ود  نیا  اب   ) دنـشاب گنتلد  گنج  زا  دـننک و  يراددوخ  ود  ره  دنتـسه  امـش  نانمـشد  هک  ناشدوخ  موق 

«2 ( ...« » دینک لاتق  دیابن  دناهدش  هدنهانپ  امش 

اههزیگنا رب  هبلغ  ه .

ناویح ناسنا و  تشرـس  ترطف و  رد  هک  تسا  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  تساوخ  هک  دوشیم  نشور  هلأـسم  نیا  هتـشذگ  بلاـطم  عومجم  زا 
، نیاربانب دـبای . ققحت  تسا ، عون  ياقب  دوجو و  ظفح  نامه  هک  يدـنوادخ ، فادـها  ات  دـهد  رارق  کـیژولویزیف  ياـههزیگنا  يرـس  کـی 

نوچ دراد ، مزال  دبلطیم و  ار  نآ  ناویح  ناسنا و  يدوجو  تشرـس  ترطف و  هک  دشاب  یعیبط  يرما  اههزیگنا  نیا  عابـشا  هک  تسا  یهیدب 
اب اههزیگنا  نیا  صوصخ  رد  نآرق  نیمارف  ماکحا و  لیلد  نیمه  هب  تسا . هتـسباو  اهنآ  عابـشا  هب  عون ، ياـقب  یگدـنز و  همادا  یلک  روط  هب 

دنکیم و رارقا  اهنآ  هب  دریذپیم و  ار  اههزیگنا  نیا  نآرق  اریز ، دراد  یگنهامه  ناسنا  ترطف 
______________________________

.143 ، 142 ءاسن : (- 1)
.90 ءاسن : (- 2)

 73 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ای ندرمش  تسپ  هدنهد  ناشن  هک  یبلطم  تنس  رد  هن  نآرق و  رد  هن  تساهنآ . عابشا  ناهاوخ  دهدیم ، هزاجا  سدقم  عرش  هک  يدودح  رد 
رب ندرک  تموکح  طلـست و  هب  اهنت  ار  اهناسنا  ّتنـس ، نینچمه  نآرق و  درادـن . دوجو  دـشاب ، اههزیگنا  نیا  یبوکرـس  هب  توعد  ای  راکنا و 

- دودح نیا  زا  زواجت  يورهدایز و  نودب  دـهدیم - هزاجا  نید  هک  يدودـح  رد  طقف  هک  دـهاوخیم  اهنآ  زا  دـنکیم و  توعد  اههزیگنا 
. تسا هعماج  دوس  هب  مه  درف و  دوس  هب  مه  عوضوم ، نیا  دننک و  عابشا  ار  دوخ  ياههزیگنا 
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کی يدارا  نتـشادزاب  يانعم  هب  لرتنک ، مینک . نایب  اههزیگنا  اب  طابترا  رد  ار  یبوکرـس  لرتنک و  هژاو  ود  نایم  قرف  تسا ، مزال  اـجنیا  رد 
نآ نتفریذـپن  نتـشادن و  لوبق  ياـنعم  هب  یلک  روـطب  اـما ، تسا . بساـنمان  طیارـش  رد  نآ ، عابـشا  ربارب  رد  تمواـقم  لـیامت و  اـی  هزیگنا ،

راکنا يانعم  هب  هزیگنا ، کی  یبوکرس  اما  درک . شعابـشا  داد و  تیلاعف  هزاجا  نآ  هب  رگید ، بسانم  عقاوم  رد  تسا  نکمم  اریز  دشابیمن 
زا ات  دزاس ، رود  دوخ  روعـش  یهاگآ و  هزوح  زا  ار  نآ  یلک  روطب  دشوکیم  ناسنا  تسا و  نآ  زا  سرت  ای  ندرمـش و  تسپ  نتفریذپن و  و 

ریمـض رد  نآ  بوکرـس  هب  رجنم  هلأـسم  نـیا  هـک  يوـحن  هـب  دـبای  ییاـهر  دوـشیم - یـشان  هزیگنا  نآ  زا  هـک  ینارگن - هاـنگ و  ساـسحا 
قامعا رد  هدـش و  رود  روعـش ، یهاگآ و  هریاد  زا  العف  هک  تسا  نیا  هزیگنا  کی  یبوکرـس  موهفم  نیاربانب ، دوشیم . ناـسنا  هاـگآدوخان 

دـشوکیم هناهاگآدوخان  ياههلیح  اهـشور و  اب  هکلب  تسا ، هدشن  دوبان  یلک  روطب  اج  نآ  رد  اما  هتـشگ  نوفدم  ناسنا  هاگآدوخان  ریمض 
رد لزلزت  بارطـضا و  زا  یـشان  هک  دوشیم  ینوگانوگ  ضراوع  شیادـیپ  بجوم  هلأسم  نیمه  دـنک و  حرطم  یتروص  هب  ار  دوخ  هراومه 

. دنتسه ناسنا  راتفر 
رب مینک و  لرتنک  ار  اهنآ  دـهاوخیم  ام  زا  هکلب  مینک ، بوکرـس  میتفگ  ـالاب  رد  هک  ییاـنعم  نآ  هب  ار  يرطف  ياـههزیگنا  دـیوگیمن  نآرق 
هک دشاب  يروط  ینعی  دوش ؛ تیاعر  ظفح و  یگتسیاش ، هب  هعماج  عفانم  مه  درف و  عفانم  مه  هک  مینک  ناشتیاده  يروط  میبای و  طلست  اهنآ 

رظن دنشاب . شیاهراک  يامنهار  دننک و  هبلغ  وا  رب  اههزیگنا  هک  نیا  هن  دنک  تیاده  داشرا و  ار  اهنآ  دوش و  طلـسم  دوخ  ياههزیگنا  رب  درف 
: درک هدهاشم  ریز  تایآ  رد  ینشورب  ناوتیم  دنکیم - فارتعا  کیژولویزیف  ياههزیگنا  عابشا  تیعورشم  هب  هک  اج  نآ  ار - نآرق 

 74 ص : یسانشناور ، نآرق و 
لالح و تسا  نیمز  رد  هچنآ  زا  مدرم ، يا   » ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًابِّیَط  ًالالَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولُک  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

«1 .« » تسا يراکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  اققحم  هک  دینکن  يوریپ  ناطیش  ياههسوسو  زا  دینک و  لوانت  ار  هزیکاپ 
ام هک  هزیکاپ  لالح و  يزور  زا  ناـمیا  لـها  يا   » َنوُدـُبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَِّلل  اوُرُکْـشا  َو  ْمُکاـْنقَزَر  اـم  ِتاـبِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

«2 .« » دیتسرپیم ار  وا  اهنت  رگا  دیروآ  ياج  هب  ار  ادخ  رکش  دیروخب و  میاهدرک  امش  بیصن 
اوُقَّتا َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  َو  َنیِدَـتْعُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  َو ال  ْمَُکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

ادخ هک  دینکم  متـس  تسا و  هدرک  لالح  امـش  يارب  ادـخ  هک  ياهزیکاپ  ياهماعط  دـینکم  مارح  نامیا  لها  يا   » َنُونِمُْؤم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا 
هب هک  ییادخ  نآ  زا  دیزیهرپب  دیروخب و  تسا  هدرک  امش  يزور  ادخ  هک  ياهزیکاپ  لالح و  زیچ  ره  زا  و  درادیمن . تسود  ار  ناراکمتس 

«3 .« » دیاهدیورگ وا 
 ... ِهَّللا ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  ... 

«4  ...« » دیماشایب دیروخب و  ادخ  يزور  زا  »... 
______________________________

.168 هرقب : (- 1)

.172 هرقب : (- 2)
.88 ، 87 هدئام : (- 3)

.60 هرقب : (- 4)
 75 ص : یسانشناور ، نآرق و 

َو ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  َنِیفِرْسُْملا  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْـست  َو ال  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َو  ٍدِجْـسَم  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 
، مدآ نادـنزرف  يا   » َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتاـیْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ًۀَِـصلاخ  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ْلـُق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتاـبِّیَّطلا 

تـسود ار  نافرـسم  ادـخ  هک  دـینکم  فارـسا  دـیماشایب و  دـیروخب و  ادـخ  ياهتمعن  زا  مه  دـیریگرب و  تداـبع  ماـقم  رد  دوخ  ياـهرویز 
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عنم هزیکاپ  لالح و  قزر  فرـص  زا  هدرک و  مارح  هدیرفآ ، دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  ادـخ  ياهتنیز  یـسک  هچ  ربمایپ ) يا   ) وگب درادیمن .
ترخآ رد  اهنیا  زا  رتوکین  و  جـنر ) نودـب  لماک  تذـل  ینعی   ) اهنیا صلاخ  تسا و  نامیا  لها  يارب  ایند  رد  اـهتمعن  نیا  وگب  تسا ؟ هدرک 

«1 .« » مینکیم نایب  نینچ  شناد  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دوب . دهاوخ  نانآ  يارب 
نادرم دـیاب  هتبلا  و   » ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئاـمِإ  َو  ْمُکِداـبِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یماـیَْألا  اوُحِْکنَأ  َو 

دنامن و یقاب  رهوشیب  نز  نزیب و  درم  نینمؤم  نایم  ات   ) دیروآرد رگیدکی  حاکن  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  نازینک و  رهوشیب و  نانز  نزیب و 
هاگآ و ناگدنب  لاوحا  هب  ادخ  دومرف و  دهاوخ  ینغتـسم  زاینیب و  ار  نانآ  دوخ  فطل  هب  ادخ  دـنریقف  ینز  درم و  رگا  هک ) دیـسرتم  رقف  زا 

«2 .« » تسا عیسو  شتمحر 
ْتَکَلَم ام  َْوأ  ًةَدِـحاوَف  اُولِدـْعَت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َو  َثـُالث  َو  یْنثَم  ِءاـسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباـط  اـم  اوُحِْکناَـف  یماـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 

دوخ حاکن  هب  ار  نانز  زا  سک  نآ  سپ  دینکن ، داد  لدع و  تاعارم  نامیتی  هرابرد  ادابم  هک  دیسرتب  رگا  و   » اُولوُعَت اَّلَأ  ینْدَأ  َِکلذ  ْمُُکناْمیَأ 
ای ود  تسا : تلادع  اب  بسانم  وکین و  امش  يارب  هک  دیروآرد 

______________________________

.32 ، 31 فارعا : (- 1)
.32 رون : (- 2)

 76 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ای هدرک و  رایتخا  نز  کی  اهنت  سپ  دـینک  متـس  اهنآ  هب  هدومیپن و  تلادـع  هار  دـیریگ  ناـنز  ناـنآ  نوچ  هک  دیـسرتب  رگا  و  راـهچ . اـی  هس 

«1 .« » تسا يراکمتس  كرت  تلادع و  هب  رتکیدزن  نیا  هک  دینک  افتکا  نآ  هب  دیراد  يزینک  هچنانچ 
 ... ُْمْتئِش یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن 

«2  ...« » دیهاوخیم هک  هاگره  دیوش  کیدزن  اهنآ  هب  تشک  يارب  سپ  دنیامش ، رازتشک  امش  نانز  »
، دنکیمن توعد  شیرطف  ياههزیگنا  ندرک  بوکرـس  نتفریذپن و  هب  ار  ناسنا  اهنت  هن  نآرق  هک  دـننکیم  نشور  ار  عضوم  نیا  قوف  تایآ 

زورب ببـسم  هک  ییریگرد  درادیم ، رذـحرب  تسا - نآ  بوکرـس  یـسنج و  هزیگنا  لوبق  مدـع  هجیتـن  هک  یناور - يریگرد  زا  ار  وا  هکلب 
ار شیرطف  ياههزیگنا  هک  دزاسیمن  اهر  هتخیسگ  راسفا  ار  ناسنا  نآرق  لاح  نیا  اب  یلو  دوشیم . ناسنا  راتفر  رد  زیمآبارطـضا  ضراوع 

«3 . » دنکیم توعد  اهنآ  نامز  نتفرگ  تسد  رد  اههزیگنا و  عابشا  یهدنامزاس  هب  ار  وا  هکلب  دنک  عابشا  یطارفا ، باسحیب و 
هب طوبرم  لئاسم  رد  نآرق  دربب . تّذـل  عورـشم  لالح و  هار  زا  دوخ  ياههزیگنا  ياضرا  قیرط  زا  ناـسنا  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیه  ـالوصا 

: دنکیم توعد  یهدنامزاس  عون  ود  هب  ار  ناسنا  يرطف ، ياههزیگنا  ياضرا 
. اهنآ ياضرا  رد  فارسا  مدع  مود  تسا و  هدرک  زیوجت  عیرشت و  سدقم  عرش  هک  لالح ، قیرط  زا  اههزیگنا  ياضرا  لوا 

زا عابشا  نامه  هک  کیژولویزیف ، ياههزیگنا  ياضرا  يارب  یهدنامزاس  نیتسخن  هرابرد 
______________________________

.3 ءاسن : (- 1)
.223 هرقب : (- 2)

91 و ص 84 - ، 1960 اکرـش ، یبلحلا و  یبابلا  یـسیع  هرهاق : موس ، پاچ  بطق ، دمحم  مالـسالا ، ۀیداملا و  نیب  ناسنالا  هب : ك ، ر . (- 3)
.145 ، 129 ص 128 ، خیرات ،) نودب   ) قورشلا راد  توریب : مود ، پاچ  ۀیمالسالا ، ۀیبرتلا  جهنم  بطق : دمحم 

 77 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هک يررـض  لیلد  هب  اهیندروخ - زا  یعاونا  ندروخ  زا  نینچمه  و  مارح ، قیرط  زا  یگنـسرگ  هزیگنا  عابـشا  زا  ار  ام  نآرق  دـشاب ، لالح  هار 
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ار ناسنا  نینچمه  نآرق  درادیم . زاب  تسا - ّرضم  لقع  مسج و  تمالس  يارب  هک  بارـش - ندیـشون  زا  ای  و  دنراد - ناسنا  یتسردنت  يارب 
رن و سنج  ندیرفآ  اب  دنوادخ  دنکیم . یهن  یعامتجا - یتشادهب و  ناوارف  ياهررض  لیلد  هب  عورشمان - قیرط  زا  یسنج  هزیگنا  عابـشا  زا 

هداد رارق  ياهلیـسو  ار  هداوناخ  رد  رهوش  نز و  كرتشم  یگدـنز  تسا و  هدرک  مظنم  ناسنا  يارب  ار  یـسنج  هزیگنا  ياضرا  هماـنرب  هداـم ،
يراکمه و قشع و  تبحم و  اب  مأوت  یگداوناخ  یگدـنز  هک  ارچ  اهنآ ، يارب  شمارآ  تینما و  ققحت  یـسنج و  هزیگنا  ياضرا  يارب  تسا 

. تسا يراکادف 
یکی زاب  و   » َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

نایم دـیریگ و  سنا  مه  اب  هتفای و  شمارآ  وا  رانک  رد  هک  دـیرفایب  یتفج  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نآ  یهلا  فطل  تاـیآ  زا 
«1 .« » تسا راکشآ  قح  تمکح  ملع و  ّهلدا  ترکف ، اب  مدرم  يارب  زین  رما  نیا  رد  و  دومرف ، رارقرب  ینابرهم  تفأر و  امش 

 ... َّنَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأ  َو  ْمَُکل  ٌساِبل  َّنُه  ... 
«2  ...« » دیتسه اهنآ  تفع  سابل  زین  امش  امش و  فافع  رتس و  هماج  نانز )  ) اهنآ »... 

ات نآ ، یبوکرـس  یـسنج و  هزیرغ  رب  طلـست  ینمادکاپ و  فافع و  ظفح  رد  دیاب  دشابن  مهارف  ناسنا  جاودزا  يارب  دـعاسم  طیارـش  رگا  اما 
یضتقم طیارش  لوصح 

______________________________

.21 مور : (- 1)
.187 هرقب : (- 2)

 78 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 . » دشوکب

 ... ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  ِفِفْعَتْسَْیل  َو 
«2  ...« » دنادرگ زاینیب  دوخ  فطل  هب  ار  اهنآ  ادخ  ات  دننک  هشیپ  سفن  تفع  دیاب  دنباین  حاکن  هلیسو  هک  نانآ  «و 

رد ار  اهنآ  دنک و  کمک  اهنآ  هب  یـسنج  هزیگنا  رب  هبلغ  رد  هک  دنکیم  قیوشت  یطیحم  هعماج و  رد  یگدنز  هب  ار  ناملـسم  ناناوج  نآرق ،
زا هک  دهاوخیم  ناملـسم  نادرم  زا  نآرق  ور  نیا  زا  دـنوش . یـسنج  هزیرغ  کیرحت  نتخیگنارب و  ببـس  هک  دـهدن  رارق  ییاهزیچ  ضرعم 

شیارآ و تنیز و  دهاوخیم  زین  نانز  زا  هک  نانچ  دننک ، يراددوخ  عورشمان ، هاگن 
______________________________

عماوـج رد  تخادرپیم  اـهنآ  ناـمرد  هب  دـیورف  دـنومگیز  هک  اهزرونوکیـسپ )  ) یناور ناراـمیب  بلغا  هک  تـسا  يروآداـی  هتـسیاش  (- 1)
یقلت دوش ، دوبان  دیاب  هک  دنسپان  هزیگنا  کی  ناونع  هب  یـسنج  هزیرغ  روبزم ، عماوج  رد  نامز  نآ  رد  دندرکیم و  یگدنز  اپورا  یحیـسم 

زا یضعب  هک  نیا  اب  دنک  رارقرب  هطبار  یناور  ياهیرامیب  زورب  یـسنج و  هزیگنا  یبوکرـس  نیب  دیورف  هک  تشادن  یبجعت  ور  نیا  زا  دشیم .
هزیرغ هب  شفـصولا  دیاز  هجوت  رد  وا  اب  مورف  کیرا  يانروه و  نراک  نوچ  يرگید  ناواکناور  گنوی و  رلدآ و  دـننام  دـیورف  نادرگاش 

اما دنتسین . قفاوم  دنوشیم ، یـشان  یـسنج  هزیرغ  بوکرـس  زا  عقاو  رد  یناور  ضارما  هک  عوضوم  نیا  يور  شناوارف  يراشفاپ  یـسنج و 
شدوخ هعماج  رد  اهتلاح  زا  یخرب  دروم  رد  دـیورف  طسوت  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن  زا  یخرب  رگا  یتح  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
حیحـص زین  دنتـسه ، توافتم  دیورف  هعماج  اب  یگنهرف  رظن  زا  هک  يرگید  عماوج  رد  روبزم  جـیاتن  هک  تسین  نیا  شاهمزال  دـشاب ، تسرد 

هک دنیاشوخان  ياهدیدپ  ناونع  هب  شایقلت  مدع  نآ و  شریذـپ  یـسنج و  هزیگنا  نوماریپ  مالـسا  هاگدـید  هرابرد  ام  هک  یبلاطم  زا  دـشاب .
تیبرت یمالـسا  تسرد  ياهرایعم  ساسا  رب  ار  شنادـنزرف  هک  یمالـسا  هعماـج  کـی  زا  اـم  هک  دوشیم  نشور  میتفگ ، دورب ، نیب  زا  دـیاب 

اهر دنتـسه ، فادها  نیا  ققحت  عنام  هک  یموسر  بادآ و  دیق  زا  ار  دوخ  دیامنیم و  قیوشت  ماگنه  دوز  جاودزا  هب  ار  شناناوج  دنکیم و 
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تیبرت يروط  ار  ناناوج  رگا  مینکیمن  رکف  هک  نانچمه  دنک . دوبان  بوکرس و  ار  یـسنج  هزیرغ  اموزل  هک  میرادن  راظتنا  عقوت و  دنکیم ،
هجوتم يررـض  دـنراد ، زاـب  عابـشا  زا  جاودزا  يارب  بساـنم  ناـمز  ندیـسر  ارف  اـت  ار  نآ  دـنوش و  طلـسم  دوخ  یـسنج  هزیگنا  رب  هک  مینک 

اهنآ هب  هک  ياهلیسو  ناونع  هب  هزور  هژیوب  يدابع ، لئاسم  هب  ناناوج  هک  تسا  تسرد  یتقو  ات  عوضوم  نیا  هتبلا  دوش . اهنآ  یناور  تمالس 
دننام اههزیگنا  شیالاو  رگید  تاناکما  نینچمه  دنروایب . يور  دـنهد ، شیالاو  ار  نآ  دـنبای و  طلـست  يزیرغ  يورین  رب  ات  دـنکیم  کمک 

. دوش مهارف  ناشیارب  دیاب  زین  رنه ، بدا و  ملع و  لیصحت  هب  لاغتشا  یعامتجا و  ياهتیلاعف  عاونا  رد  تکراشم  یندب ، ياهشزرو 
.33 رون : (- 2)

 79 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دنناشوپب دوش - نادرم  نتفیرف  ببس  تسا  نکمم  هک  هنیس  ندرگ و  وم و  دننام  ار - شیوخ  یمسج  ياهییابیز 

َّنِهِراْصبَأ ْنِم  َنْضُضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  َو  َنوُعَنْصَی  اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َِکلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق 
َْوأ َّنِِهئابآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  َّنِِهبُویُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ـال  َو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو 
ِْریَغ َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ  َّنِِهئاِسن  َْوأ  َّنِِهتاوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاـْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـبآ 
ِهَّللا َیلِإ  اُوبُوت  َو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َو ال  ِءاسِّنلا  ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاجِّرلا  َنِم  َِۀبْرِْإلا  ِیلوُأ 

زا  ) ار ناشمادـنا  جورف و  دنـشوپب و  اوران ) هاگن  زا   ) اهمـشچ ات  وگب  ار  نمؤم  نادرم  ام ، لوسر  يا   » َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ  ًاـعیِمَج 
. تسا هاگآ  الماک  دـینکیم  هچ  ره  هب  ادـخ  هتبلا  تسا و  حلـصا  امـش  ناج ) مسج و   ) یگزیکاپ يارب  نیا  هک  دـنراد  ظوفحم  تشز ) راک 
تنیز و دـنراد و  ظوفحم  تشز ) لمع  زا   ) ار ناشمادـنا  جورف و  دنـشوپب و  اوراـن ) هاـگن  زا   ) اهمـشچ اـت  وگب  نمؤم  ناـنز  هب  ربماـیپ ) يا  )
تنیز و دـنناشوپب و  هعنقم  هب  ار  دوخ  شود ) رب و  و   ) هنیـس دـیاب  دـنزاسن و  راکـشآ  هناـگیب  رب  دوشیم  رهاـظ  ارهق  هچنآ  زج  دوخ  شیارآ 
ردارب و نارـسپ  دوخ و  ناردارب  رهوش و  نارـسپ  دوخ و  نارـسپ  رهوش و  ناردـپ  دوخ و  نارهوش  يارب  زج  دـنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  لامج 

درم نز و  زا  دنرادن  نانز  هب  تبغر  هک  هداوناخ  عابتا  شیوخ و  یکلم  نازینک  و  رگید ) ناملسم  نانز  ینعی   ) نانز دوخ و  نارهاوخ  نارسپ 
نیمز هب  ياپ  روط  نآ  و  دـنناشوپب ) ار  دوخ  روکذـم  صاخـشا  نیا  ریغ  زا  و   ) دنتـسین هاگآ  نانز  مراـحم  تروع و  رب  زونه  هک  یکدوک  اـی 

«1 .« » دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  همه  نامیا  لها  يا  و  دوش ، مولعم  ناشیاهاپ  ناهنپ  رویز  لاخلخ و  هک  دننزن 
______________________________

.31 ، 30 رون : (- 1)
 80 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یبسانم ياضف  دوخبدوخ  اهنآ  ندوب  اهنت  اریز ، تسا  هدومرف  یهن  ار  یبنجا )  ) درم نز و  ندرک  تولخ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
هک دـنکیم ، هراشا  ياهتکن  هب  نآرق  نینچمه  دـهدیم . شیازفا  ار  اطخ  شزغل و  ناکما  دـنکیم و  داـجیا  یـسنج  هزیگنا  نتخیگنارب  يارب 
نز هک  یقاتا  دراو  هزاجا  نودب  زور  هنابش  زا  ماگنه  هس  رد  هک  درک  دزـشوگ  دناهدیـسرن  غولب  نس  هب  هک  یناکدوک  لزنم و  همدخ  هب  دیاب 

: زا دنترابع  تقو  هس  نیا  دنوشن . دنتسه ، نآ  رد  رهوش  و 
. دوشیم هدامآ  باوخ ، تحارتسا و  يارب  ناسنا  هک  یتقو  اشع ، زامن  زا  سپ  و  رهظ ، رد  هلولیق  ماگنه  حبص ، زامن  زا  شیپ 

َنوُعَـضَت َنیِح  َو  ِرْجَْفلا  ِةالَـص  ِْلبَق  ْنِم  ٍتاَّرَم  َثالَث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْـسَِیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ٍضَْعب یلَع  ْمُکُضَْعب  ْمُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط  َّنُهَدَْعب  ٌحانُج  ْمِْهیَلَع  َو ال  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمَُکل  ٍتارْوَع  ُثالَث  ِءاشِْعلا  ِةالَـص  ِدَْعب  ْنِم  َو  ِةَریِهَّظلا  َنِم  ْمَُکباِیث 

ُهَّللا ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْـسا  اَمَک  اُونِذْأَتْـسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُْکنِم  ُلافْطَْألا  َغََلب  اذِإ  َو  ٌمیِکَح  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک 
تقو هب  زونه  هک  یناکدوک  امش و  یکلم  ناگدنب  دیاب  هک ) دینادب   ) دیاهدروآ نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  يا   » ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهتایآ  ْمَُکل 

ار اههماج  هک  رهظ  ماگنه  رگید  حبص ، زامن  زا  شیپ  رابکی  دنهاوخب ، هزاجا  امش  زا  هبترم  هس  يزورهنابش  دناهدیسرن ، غولب  نامز  مالتحا و 
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و دـیهاتوک ) سابل  رد  ای  هنهرب  بلغا   ) تسامـش تولخ  تروع و  ماگنه  تقو  هس  نیا  هک  نتفخ ، زاـمن  زا  سپ  موس  دـیریگیمرب و  نت  زا 
رد تعاس  ره  دیوش و  عمج  مه  درگ  دوخ  لافطا  ناگدنب و  اب  روتـسدیب  هک  تسین  اهنآ  امـش و  رب  یکاب  رگید  هزاجا ، راب  هس  نیا  زا  دـعب 

و هاگآ ) الماک  قلخ  حلاصم  هب  و   ) اناد قلخ  راک  هب  وا  دنکیم و  نایب  نشور  نینچ  امـش  رب  ار  شتایآ  ادـخ  دـننک ، هعجارم  امـش  هب  اهراک 
«1 .« » تسا راک  مکحم 

______________________________

.59 ، 58 رون : (- 1)
 81 ص : یسانشناور ، نآرق و 

سابل دـنکیم و  جراخ  نت  زا  دوشیم  رهاظ  عامتجا  رد  اهنآ  اب  الومعم  هک  ار  ییاهـسابل  اـبلاغ  ناـسنا  روکذـم ، هناـگ  هس  تاـقوا  رد  نوچ 
. دوریم تسین - هدهاشم  هتسیاش  هک  ندب - زا  ییاهتمسق  ندش  رهاظ  لامتحا  ییاهسابل  نینچ  رد  دشوپیم و  تحارتسا  باوخ و 

یهاگآ زا  هک ، تسا  نیا  هدرک ، عونمم  تاقوا - نیا  رد  نانز - نادرم و  قاتا  هب  ار  لافطا  همدـخ و  هزاجا  نودـب  دورو  نآرق  هک  نیا  لیلد 
هب رجنم  یهاـگ  نز - درم و  ياـیح  ندرک  رادهشدـخ  رب  هوـالع  رما - نیا  هچ ، دـنک  يریگوـلج  دـنوش ، هاـگآ  دـیابن  هچنآ  هب  تبـسن  اـهنآ 

دننک و هدهاشم  نیدلاو  زا  دننیبب ، دیابن  اموزل  هک  ار  ییاهزیچ  ناکدوک ، دراد  لامتحا  نینچمه  دوشیم و  همدـخ  یـسنج  هزیگنا  کیرحت 
ندـید هک  ار  یئوس  تارثا  يواـک ، ناور  تاـقیقحت  دـننیبب . دوشیم  طوبرم  یـسنج  روما  هب  امیقتـسم  هک  ار  اـهنآ  ندـب  ياـضعا  زا  یخرب 
راـبخا اـههمانزور ، رد  یهاـگ  نیا ، رب  هوـالع  « 1 . » تسا هدرک  نـشور  تباـث و  دراذـگیم ، ياـج  هـب  ناـکدوک  ناور  رد  روـما  هنوـگنیا 
قافتا اهنآ  لرتنک  مدع  هداوناخ و  ناوج  نانز  نارتخد و  اب  همدخ  طرش  دیق و  نودب  طابترا  ترـشاعم و  رثا  رد  هک  میناوخیم  ار  يراوگان 

. دنکیم هعجاف  راچد  ار  ياهداوناخ  دتفایم و 
تاـیبرجت قیرط  زا  هک  تفگ  دـیاب  اـهنآ  ياـضرا  رد  ندرکن  يورهداـیز  ینعی  کـیژولویزیف ، ياـههزیگنا  مود  یهدـنامزاس  هنیمز  رد  اـما 

هب ار  وا  نوچ  دراد  ررـض  ناسنا  تمالـس  يارب  ندروخ  رد  فارـسا  هک  تسا  هدـش  نشور  بلطم  نیا  یکـشزپ  ياهیـسررب  زین  یـصخش و 
يارب دوخ  هبوـن  هب  هک  دوـشیم  صخـش  یهبرف  ثعاـب  هجیتـن  رد  دـنکیم و  راـچد  همـضاه  هاگتـسد  ياـهیرامیب  رگید  هدـعم و  یتحاراـن 
ناسنا تمالـس  يارب  همه  ندیباوخ ، تحارتسا و  رد  يورهدایز  ندیـشون و  رد  فارـسا  نینچمه  درادرب . رد  یناوارف  ياهررـض  یتسردـنت 

. تسا هدومرف  یهن  ندیماشآ  ندروخ و  رد  فارسا  زا  لاعتم  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  تسا ، ّرضم 
رد ار  دوخ  ياهرویز  مدآ ، نادنزرف  يا   » َنِیفِرْـسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْـست  َو ال  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َو  ٍدِجْـسَم  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 

( دنرادن هگن  هزادنا  هک   ) ار نافرسم  ادخ  هک  دینکم  فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  ادخ  ياهتمعن  زا  مه  دیریگرب و  تدابع  ماقم 
______________________________

.79 ص 78 ، ، 1980 ۀماهت ، ةدج : ۀیمالسا ، ۀیبرت  وحن  لامج : دمحم  دمحا  (- 1)
 82 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » درادیمن تسود 
ار کیژولویزیف  ياههزیگنا  ریاس  هکلب ، تسین  یگنـشت  یگنـسرگ و  هزیگنا  ود  هجوتم  اهنت  قوف ، هیآ  رد  فارـسا  زا  یهن  هک  تسا  یهیدب 

تـسا يررـض  هب  هراشا  و  هنومن ، هئارا  اهنت  شـضرغ  هکلب  دوشیمن  هصالخ  هزیگنا ، ود  نیا  زا  یهن  هب  نآرق ، فدـه  دریگیم و  رب  رد  زین 
. دوشیم دراو  وا  رب  ناسنا  يرطف  ياههزیگنا  ياضرا  رد  يورهدایز  قیرط  زا  یلک  روطب  هک 

مان رگید  لیلد  دـیاش  نیا ، رب  هوالع  تسا . هیانک  هراشا و  زاجیا و  هب  بلاطم  نایب  تاـیآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق  ياـهیگژیو  زا  یکی  اـساسا 
رد روبزم  هزیگنا  ود  هک ، دشاب  نیا  يرطف ، ياههزیگنا  ياضرا  رد  فارـسا  زا  یهن  نایرج  هیآ و  رد  یگنـشت  یگنـسرگ و  يراصحنا  ندرب 

. دراد يورهدایز  هب  لیامت  الومعم  اههزیگنا  نیا  ياضرا  رد  ناسنا  دنراد و  ییازسب  تیمها  ناسنا ، ياقب  لسن و  ظفح 

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


ياههزیگنا رب  هبلغ  تیمکاح و  هب  نینچمه  هکلب ، دـنکیم  ییامنهار  کیژولویزیف  ياههزیگنا  رب  طلـست  تهج  رد  ار  ناـسنا  اـهنت  هن  نآرق 
، نآرق رظن  زا  الثم  دـنکیم . قیوشت  تیکلام  زواجت و  ياـههزیگنا  رب  هبلغ  هب  ار  ناـسنا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  زین  و  دـهدیم . هجوت  یناور 

ياراد نمؤم  درف  ره  هک  تسا  ییاهتلصخ  زا  یناور ، یمسج و  زا  معا  سفن ، تالیامت  اههتساوخ و  رب  تیمکاح  يرادنتشیوخ و  تلـصخ 
. دوش هتسارآ  لیاصخ  نادب  دیاب  راجنهب  تباث و  یتیصخش 

اهنآ هب  دـنکیم و  یهن  ظفل - هچ  ندـب و  قیرط  زا  هچ  نارگید - هب  زواجت  متـس و  زا  ار  مدرم  نآرق  هک  تفگ  دـیاب  زواـجت  هزیگنا  هراـبرد 
. دنشاب هتشاد  میالم  کین و  يراتفر  نارگید  اب  هک  دهدیم  روتسد 

ریـصقتیب و ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  نانآ  و   » ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  اُولَمَتْحا  ِدَـقَف  اُوبَـسَتْکا  اَـم  ِْریَِغب  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
«2 .« » دناهدش بکترم  ار  یگرزب  تمهت  هانگ و  هتسناد  هک  دنسرتب )  ) دنرازایب هانگ 

______________________________

.31 فارعا : (- 1)

.58 بازحا : (- 2)
 83 ص : یسانشناور ، نآرق و 

يا  » َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلِاب  اْوَجانَت  َو  ِلوُسَّرلا  ِۀَیِصْعَم  َو  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  اْوَجانَتَت  الَف  ُْمْتیَجانَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رب هکلب  دـییوگن  لوسر  تفلاخم  ینمـشد و  يراکهزب و  رب  زگره  دـییوگ  زار  هب  ینخـس  مه  اب  هاگره  امـش  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک 

«1 .« » دیوش راکزیهرپ  دیسرتب و  دش  دیهاوخ  روشحم  وا  يوس  هب  گرم ) زا  سپ   ) هک ادخ  زا  دیروآ و  نایم  هب  زار  يوقت  ییوکین و 
 ... ِناوْدُْعلا َو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو ال  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  اوُدَتْعَت  ْنَأ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  ... 

يراکوکین رد  رگیدکی  هب  امش  دیاب  دنکن و  راداو  یتلادعیب  ملظ و  رب  ار  امش  دندرک  ناتعنم  مارحلا  دجسم  زا  هک  یهورگ  توادع  و  »... 
«2  ...« » يراکمتس هانگ و  رب  هن  دینک  کمک  يوقت  و 

 ... ِّقَْحلِاب اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال  ... 
«3  ...« » دیشکن صاصق ) قح و  مکح  هب  ینعی   ) قح هب  زج  تسا  هدرک  مارح  ار  شلتق  دنوادخ  هک  ار  یسفن  و  »... 

ْتَءاف ْنِإَف  ِهَّللا  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  اـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  َو 
َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  َنیِطِسْقُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اوُطِْسقَأ  َو  ِلْدَْعلِاب  امُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف 

______________________________

.9 هلداجم : (- 1)
72 ص :  اههزیگنا .....  رب  هبلغ  یسانشناور 83 ه . نآرق و  . 2 هدئام : (- 2)

.151 ماعنا : (- 3)
 84 ص : یسانشناور ، نآرق و 

َو ْمُکَسُْفنَأ  اوُزِْمَلت  َو ال  َّنُْهنِم  ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍءاِسن  ْنِم  ٌءاِسن  َو ال  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
لاتق و هب  مه  اب  نامیا  لها  زا  هفیاط  ود  رگا  و   » َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُْبتَی  َْمل  ْنَم  َو  ِنامیِْإلا  َدـَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  ِباـْقلَْألِاب  اوَُزباـنَت  ـال 
هب ات  دـینک  لاتق  ملاظ  هفیاط  نآ  اب  درک  ملظ  يرگید  رب  موق  کی  رگا  دـینک و  رارقرب  حلـص  اهنآ  نیب  نانمؤم  امـش  هتبلا  دـنزیخرب  ینمـشد 

تلادع هب  هشیمه  دیهد و  حلـص  ار  اهنآ  نایم  تلادع  ظفح  اب  تشگرب  قح  مکح  هب  هاگره  سپ  دنک ) ملظ  كرت  و   ) دیآ زاب  ادـخ  نامرف 
( ینامیا  ) ناردارب نیب  هشیمه  سپ  دنرگیدکی ، ردارب  نانمؤم  تقیقح  هب  درادیم . تسود  رایـسب  ار  داد  لدـع و  لها  ادـخ  هک  دـینک  راتفر 

نامیا لها  يا  دیریگ . رارق  یهلا  تمحر  فطل و  دروم  هک  دیاش  دیـشاب ، راکزیهرپ  سرت و  ادـخ  دـیهد و  حلـص  دوش ) یعازن  نوچ   ) دوخ
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دنشاب و نانمؤم  نیرتهب  دینکیم  شاهرخسم  هک  موق  نآ  دیاش  دینادیم ) هچ  امـش   ) دنک ازهتـسا  هرخـسم و  ار  رگید  موق  یموق  دیابن  زگره 
دوخ نانیدمه ) زا   ) ییوجبیع زگره  دنشاب و  نانز  نیرتهب  هورگ  نآ  اسب  هک  دننکن  هرخسم  ار  يرگید  هورگ  یهورگ  نامیا  اب  نانز  نیب  زین 

هک ره  تسا و  تشز  رایـسب  دنهن ) نمؤم  رب  رگا   ) قسف مان  ادخ ، هب  نامیا  زا  سپ  هک  دیناوخم  ار  رگیدکی  تشز  ياهبقل  مان و  هب  دـینکم و 
«1 .« » تسا راکمتس  ملاظ و  رایسب  دنکن  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  هانگ  قسف و  زا 

ندروخ يراوخ ، ابر  يزودـنا ، لام  ندـیزرو ، لـخب  زا  ار  اـهنآ  دـناوخیم و  ارف  تیکلاـم  هزیگنا  ندرک  راـهم  هب  ار  مدرم  نینچمه  نآرق ،
رما تاـکز ، تـخادرپ  ناـگراچیب و  ارقف و  هـب  هقدــص  نداد  ادــخ و  هار  رد  قاـفنا  هـب  لـباقم ، رد  و  دــنکیم . یهن  يدزد  مدرم و  لاوـما 

. دیامرفیم
ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِْفُنی  َو ال  َۀَّضِْفلا  َو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو  ... 

______________________________

.11 - 9 تارجح : (- 1)
 85 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یناسک و  َنوُِزنْکَت ...«  ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذَـف  ْمُکِـسُْفنَِأل  ُْمتْزَنَک  ام  اذـه  ْمُهُروُهُظ  َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی 
الط و نآ   ) هک يزور  هدب . تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  اهنآ  دننکیمن  قافنا  ادخ  هار  رد  دـننکیم و  هریخذ  هنیجنگ و  ار  هرقن  الط و  هک 
( دنیوگ اهنآ  هب  باذع  ناگتـشرف   ) دننک و غاد  نآ  هب  ار  اهنآ  يولهپ  تشپ و  یناشیپ و  دوش و  هتخادـگ  خزود  شتآ  رد  ناشهریخذ ) هرقن 
.« دیدرکیم هتخودنا  هک  ار  يرز  میس و  باذع  دیشچب  نونکا  دیدرک ، هریخذ  دوخ  يارب  ایند ) رد  هک   ) میس رز و  زا  هچنآ  هجیتن  تسا  نیا 

«1»
ِتاوامَّسلا ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  ْمَُهل  ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 

، دنزادرپیمن هداد  اهنآ  هب  شیوخ  لضف  هب  ادخ  هک  یلام  زا  ار  ناریقف  قوقح  هدـیزرو و  لخب  هک  نانآ   » ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو 
زور رد  دـناهدیزرو  لخب  نآ  رد  هک  یلام  نآ  هک  نآ  هچ  تسا  اـهنآ  ررـض  هب  هکلب  دوب  دـهاوخ  اـهنآ  عفن  هب  لـخب  نیا  هک  دـننکن  ناـمگ 

هب ادـخ  دوب و  دـهاوخ  نیمز  اهنامـسآ و  ثراو  ادـخ  اهنت  و  تسین ) يزیچ  کلام  سک  چـیه  زور  نآ  هک   ) دوش اـهنآ  نارگریجنز  تماـیق 
«2 .« » تسا هاگآ  امش  رادرک 

سرتادخ دیناوتیم  ات  سپ   » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ْمُکِسُْفنَِأل  ًاْریَخ  اوُقِْفنَأ  َو  اوُعیِطَأ  َو  اوُعَمْسا  َو  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
یناسک دینک و  قافنا  ناریقف  هب  شیوخ  ترخآ ) هریخذ   ) يارب دوخ  لام  زا  دینک و  تعاطا  وا  زا  دیونشب و  قح  نخس  دیشاب و  راکزیهرپ  و 

«3 .« » دنملاع ناراگتسر  اهنآ  دننام  ظوفحم  دوخ  سفن  لخب  تمائل و  يوخ  زا  هک 
______________________________

.35 ، 34 هبوت : (- 1)
.180 نارمع : لآ  (- 2)

.16 نباغت : (- 3)
 86 ص : یسانشناور ، نآرق و 

زا و   » َنیِِحلاَّصلا َنِم  ْنُکَأ  َو  َقَّدَّصَأَف  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  ِینَتْرَّخَأ  َْول ال  ِّبَر  َلوُقَیَف  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اـم  ْنِم  اوُقِْفنَأ  َو 
: دـیوگب ترـسح ) هب   ) لاح نآ  رد  دـسر ، ارف  امـش  زا  یکی  رب  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک . قافنا  ادـخ  هار  رد  میدرک  امـش  يزور  هچنآ 

«1 .« » موش ناراکوکن  زا  منک و  رایسب  ناسحا  هقدص و  ات  زادنا  ریخأت  یکدنا  ارم  لجا  اراگدرورپ 
زا دیروآ و  نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب   » ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأ  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ِهِیف  َنیِفَلْخَتْسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآ 
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دندرک قافنا  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  يارب  سپ  دـینک ، قافنا  ادـخ ) هار  رد   ) دـینادرگ ناگتـشذگ  ثراو  نآ  رد  ار  امـش  هچنآ 
«2 .« » دوب دهاوخ  دبا ) تشهب   ) گرزب شاداپ 

ناریقف هب  ادـخ  هار  رد  هک  ینانز  نادرم و  انامه   » ٌمیِرَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  َو  ْمَُهل  ُفَعاُضی  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  اوُضَْرقَأ  َو  ِتاـقِّدَّصُْملا  َو  َنِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ 
دزاس و ربارب  نیدـنچ  ار  اهنآ  ناسحا  ادـخ  دـنهد ) هنـسحلا  ضرق  ناجاتحم  هب  ینعی   ) دـنهد وکین  ضرق  ادـخ  هب  دـننک و  ناسحا  هقدـص و 

«3 .« » دیامرف اطع  زین  تمارک  فطل و  اب  شاداپ 
هب ام ) لوسر  يا   » ) ٌلالِخ َو ال  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفُنی  َو  َةالَّصلا  اوُمیُِقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِِعل  ُْلق 
هک نآ  زا  شیپ  دننک  قافنا  راکـشآ  ناهن و  رد  میدرک  اهنآ  يزور  هچنآ  زا  دـنراد و  اپ  هب  زامن  وگب  دـناهدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدـنب  نآ 

هن هک  دیایب  يزور 
______________________________

.10 نوقفانم : (- 1)
.7 دیدح : (- 2)

.18 دیدح : (- 3)
 87 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » دیآ راک  هب  ادخ ) زجب   ) یسک یتسود  هن  دیرخ و  ناوت  يزیچ 
دودح و بوچراچ  رد  ار  اهنآ  هک  دهاوخیم  وا  زا  دنکیم و  توعد  اهنآ  رب  طلـست  اههزیگنا و  ندرک  راهم  هب  ار  ناسنا  یلک  روطب  نآرق ،
طلـسم و اـهنآ  رب  سکع  هب  هکلب ، دوشن  شیوـخ  تـالیامت  اههتـساوخ و  هدرب  دراد و  هگن  يورهداـیز ، فارـسا و  نودـب  ینید و  تاررقم 

. دنک ناشییامنهار  دهاوخیم  دوخ  هک  وس  ره  هب  دوش و  مکاح 
سپ  » يوْأَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  يوْأَْملا  َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدـلا  َةایَْحلا  ََرثآ  َو  یغَط  ْنَم  اَّمَأَف 

ّتیبوبر ّزع  هاگـشیپ  رد  روضح  زا  سک  ره  و  تسوا . هاگیاج  خزود  دـیزگرب . ار  اـیند  یگدـنز  و  درک . یـشکرس  ادـخ  مکح  زا  سک  ره 
«2 .« » تسوا هاگلزنم  تشهب  انامه  تسج . يرود  سفن  ياوه  زا  دیسرتب و 

ریغ تالیامت  زا  اهنآ  نتـشادزاب  اههتـساوخ و  زا  يریگولج  اـههزیگنا و  ندرک  راـهم  ناـمه  عقاو  رد  سفن ، ياوه  زا  ندرکن  يوریپ  موهفم 
. تساهنآ رب  طلست  رگید  ترابع  هب  یقطنم و 

يونعم و ياههتـساوخ  دـنهاوخیم و  وا  زا  ار  دوخ  ياضرا  هنارـصم  هک  یمـسج  هرمزور  ياههتـساوخ  ناـیم  دـهاوخیم ، ناـسنا  زا  نآرق ،
يادن هب  دیاب  ناسنا  نیاربانب ، دنک . داجیا  نزاوت  یگنهامه و  دنراد ، رظن  يورخا  یگدنز  ياهتمعن  هب  دنراد و  ادـخ  يوس  هب  ور  هک  یناور 

هب دهد و  همادا  یگدنز  هب  دناوتب  ات  دنک  اضرا  تاررقم  بوچراچ  رد  ار  شايرطف  ياههزیگنا  دهد و  تبثم  خـساپ  دوخ  یمـسج  ياهزاین 
زین ار  دوخ  یناور  ياهزاین  دیاب  لاح  نیع  رد  اما  دناسرب . نایاپ  هب  دراد ، هدهع  رب  ادخ  يوس  زا  هک  ار  یتلاسر  دزادرپب و  نارمع  ینادابآ و 

، تسا هدرک  نّیعم  وا  یگدنز  رد  دنوادخ  هک  یشور  هار و  زا  يوریپ  ادخ و  تدابع  ّتیبوبر و  هب  فارتعا  نوچ ، ییاهزاین  دزاس ، هدروآرب 
ترخآ رد  ادخ ، تیاضر  شزرمآ و  زا  ات 

______________________________

.31 میهاربا : (- 1)
.41 - 37 تاعزان : (- 2)

 88 ص : یسانشناور ، نآرق و 
يویند و یگدنز  ياههتساوخ  یحور و  یمسج و  ياههتساوخ  نایم  یگنهامه  داجیا  يارب  هک  تسا  هدش  هتساوخ  ناسنا  زا  دوش . دنمهرهب 
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زا زین  دـنکیم و  ینارگن  بارطـضا و  راچد  ار  وا  هک  یناور  ياهـشکمشک  زا  ناسنا  دوشیم ، ثعاب  شالت  نیا  اریز  دـنک ، شـالت  يورخا 
. دوش اهر  دزاسیم ، مورحم  یتخبشوخ  شمارآ و  ساسحا  تینما و  تمعن 

 ... اْینُّدلا َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  َو ال  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتبا  َو 
ترخآ رد  تداعـس  باوث و  ات  شوکب  ایند ) ياهتمعن  ریاس  لام و  ینطاب و  يرهاـظ و  ياوق  زا   ) هدرک اـطع  وت  هب  ادـخ  هک  يزیچ  ره  هب  «و 

«1  ...« » نکم شومارف  ایند  لالح ) ياهتمعن  تاذل و   ) زا ار  تاهرهب  نکیل )  ) ینک و لیصحت 
زگره ادابم  نامیا  لها  يا   » َنوُرِـساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

.« دنملاع ناراکنایز  تقیقح  هب  اهنآ  دـنوش  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ایند  روما  هب  هک  یناسک  دزاس و  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  امـش  ناتنادـنزرف  لام و 
«2»

رد اهنآ  ییامنهار  دـشر و  شیالاو و  روظنم  هب  تیلاعف  اهنآ و  رب  تیمکاح  اههزیگنا و  ندرک  راـهم  يارب  ناـسنا ، زا  نآرق  توعد  عوضوم 
سپ نارمع ، لآ  هروس  رد  نآرق  مینک  هجوت  هک  دوشیم  نشور  رتشیب  یتقو  تیناسنا ، هعماج و  درف و  یکین  ریخ و  ادخ و  يدونشخ  تهج 

روآدای هلـصافالب  امیقتـسم و  دـننک ، اضرا  ار  اهنآ  دوخ ، يویند  یگدـنز  رد  دـننکیم  شالت  الومعم  مدرم  هک  اـههزیگنا  زا  یخرب  رکذ  زا 
تشهب زا  يدنمهرهب  تذل  اوقت ، نوچ  تسا ، يویند  یگدنز  رد  اههزیگنا  نیا  ياضرا  نیمأت و  زا  رتهب  ناسنا  يارب  ادخ  ياوقت  هک  دوشیم 

. تخاس دهاوخ  ققحتم  اهناسنا  يارب  ار  يزورما  ياهتمعن  و 
______________________________

.77 صصق : (- 1)
.9 نوقفانم : (- 2)

 89 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ُعاتَم َِکلذ  ِثْرَْحلا  َو  ِماْعنَْألا  َو  ِۀَـمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلا  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطاـنَْقلا  َو  َنِینَْبلا  َو  ِءاـسِّنلا  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز 

َو اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ْمُِکلذ  ْنِم  ٍْریَِخب  ْمُُکئِّبَنُأ  َأ  ُْلق  ِبآَْملا  ُنْسُح  ُهَدـْنِع  ُهَّللا  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا 
زا ترابع  هک  یناسفن  تاوهش  بح  شیارآ  ار  رظن ) هتوک  تسرپایند  نیبرهاظ   ) مدرم  » ِدابِْعلِاب ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ 

تسا بیرفلد  ابیز و  رظن  رد  تسا  كالما  عرازم و  نایاپراهچ و  وکین و  رادناشن  ياهبسا  میس و  رز و  ياهنایمه  نادنزرف و  اهنز و  هب  لیم 
يدـبا یقاب  تمعن  یهلا و  ياقل  تشهب  هک   ) تسوکین تشگزاب  لزنم  ناـمه  ادـخ  دزن  تساـیند و  یناـف  یناگدـنز  عاـتم  همه  اـهنیا  نکیل 

دننک هشیپ  اوقت  هک  نانآ  يارب  تسایند ، مدرم  امـش  بوبحم  هک  اهنیا  زا  رتهب  هب  منادرگ  هاـگآ  ار  امـش  دـیهاوخیم  ربماـیپ  يا  وگب  تسا .)
زا  ) هزیکاپ و ینانز  نآ  رد  نینچمه  دنتـسه ، دـیواج  نآ  رد  تسا و  يراج  اهرهن  نآ  ناـتخرد  ریز  رد  هک  تسا  یتشهب  ياـهغاب  ادـخ  دزن 

«1 .« » تسانیب ناگدنب  لاح  هب  دنوادخ  دراد و  دوجو  ادخ  يدونشخ  رتشوخ ) همه 
دشر ادخ ، تیاضر  بلط  اوقت و  قیرط  زا  ار  اهنآ  دننک و  راهم  ار  دوخ  ياههزیگنا  هک  تسا  هدش  هتساوخ  مدرم  زا  احیرـص  هیآ  ود  نیا  رد 

: تسا هدمآ  نینچ  نآرق  رد  هراب  نیا  رد  زین  و  دنشخب . یلاعت  و 
و  ) دنتـسه ایند  یگدـنز  تنیز  نادـنزرف  لام و   » اًلَمَأ ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  َکِّبَر  َدـْنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ُۀَـنیِز  َنُونَْبلا  َو  ُلاـْملا 

«2 .« » تسا رتوکین  نآ  تبقاع  رتهب و  یسب  راگدرورپ  دزن  تسا  یقاب  تمایق  ات  هک  حلاص  لامعا  نکیل )
______________________________

.15 ، 14 نارمع : لآ  (- 1)
.46 فهک : (- 2)

 90 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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ُهارَتَف ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَت  َو  ٌۀَـنیِز  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَـمَّنَأ  اوُمَلْعا 
ایند یگدنز  هک  دینادب   » ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  ٌناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًاماطُح  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْـصُم 

تسا نادنزرف  لام و  ندوزفا  صرح  رگیدکی و  اب  ییاتـسدوخ  رخافت و  شیارآ و  یـشایع و  وهل و  هناکدوک و  تسا  ياهچیزاب  تقیقح  هب 
درآ تفگـش  هب  ار  تسرپایند  راّفک  ای  رگزرب  شهایگ  هک  دـیورب ) نآ  یپ  رد  یهایگ  درابب و  عقوم  هب  هک   ) تسا یناراـب  دـننام  لـثم  رد  و 

شزرمآ و ار ) ناـنمؤم   ) مـنهج و تخــس  باذـع  ار ) ناـبلط  اـیند   ) ترخآ ملاـع  رد  دــسوپب و  دوـش و  کـشخ  درز و  هـک  يرگنب  سپس 
«1 .« » تسین يزیچ  رورغ  بیرف و  عاتم  زج  ایند  هک  دینادب ) و   ) تسا بیصن  قح  يدونشخ 

، دراد دوجو  دالوا  لاوما و  يدایز  هب  راختفا  و  تنیز ، بعل و  وهل و  زا  ایند  رد  هچنآ  تشونرـس  هک  دـهدیم  رادـشه  ناسنا  هب  قوف  تاـیآ 
هچنآ دزاسیم و  هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  شزو  دنوشیم و  کشخ  هدرمژپ و  هک  یتوارط  اب  زبس و  ناهایگ  دـننام  تسرد  تسا ، يدوبان  هب  ور 

هجوتم ایند  نیا  رد  ناشتّمه  مامت  دـنهدیم و  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  ناهج  نیا  یگدـنز  هک  یناسک  تسا . ناسنا  لمع  اـهنت  دـنامیم  یقاـب 
ترخآ رد  دننکیم ، یچیپرس  ادخ  تدابع  تعاطا و  زا  دشابیم و  رذگدوز  ياهتذل  هب  یبایتسد  یـصخش و  تالیامت  اههزیگنا و  ياضرا 

رب دنتـسین و  لفاغ  حلاص  لمع  ادخ و  تدابع  تعاطا و  زا  يویند  یگدنز  رد  هک  یناسک  شاداپ  اما  دش . دـنهاوخ  تخـس  یباذـع  راتفرگ 
: تسا هدمآ  نینچ  نآرق  رد  صوصخ  نیا  رد  تسا . دنوادخ  يدونشخ  شزرمآ و  دنراد ، طلست  شیوخ  یناسفن  تالیامت  اهاوه و 

َنُولِقْعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدَلل  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو 
______________________________

.20 دیدح : (- 1)
 91 ص : یسانشناور ، نآرق و 

لقعت و ایآ  تسا  رتوکین  ار  اوقت  لها  رگید ، يارـس  انامه  تسین و  چـیه  نادرخیب )  ) ینارـسوه و  ناـکدوک )  ) هچیزاـب زج  اـیند  یگدـنز  »
«1 .« » دننکیمن راتفگ ) نیا  رد   ) هشیدنا

اههزیگنا فارحنا  و -

تذل و رد  قرغ  دنک و  يورهدایز  اهنآ  ياضرا  رد  دوش و  تسکـش  راچد  اهنآ  رب  تیمکاح  دوخ و  ياههزیگنا  ندرک  راهم  رد  ناسنا  رگا 
فادها زا  اههزیگنا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، اههزیگنا  عابـشا  قیرط  زا  ییاورماک  ییوج و  تذـل  شفدـه  الوصا  دوش و  اهنآ  زا  يدـنمهرهب 

فده هب  هسفن  یف  ناشدوخ  دیآیمن و  رامش  هب  عون ، ياقب  درف و  یگدنز  همادا  يارب  ياهلیـسو  رگید  دنوشیم و  فرحنم  شیوخ  یلـصا 
. تفای دنهاوخ  ّطلست  تیمکاح و  ناسنا  رب  هکلب  دنوشیم  جراخ  ناسنا  تموکح  طلست و  هطیح  زا  اهنت  هن  دنوشیم و  لیدبت 

یکی دیآیم . شیپ  يواسم  روط  هب  یناور  کیژولویزیف و  زا  معا  اههزیگنا  همه  رد  یهاگ  ناسنا  رب  اهنآ  ّطلست  اههزیگنا و  فارحنا  هلأسم 
فارحنا جـیار  ياههویـش  زا  یکی  نآرق  رد  تسا . یـسنج  هزیگنا  دراد  رارق  فارحنا  ضرعم  رد  هک  کیژولویزیف  ياـههزیگنا  نیرتمهم  زا 

یـسنج فارحنا  نیا  هرابرد  نآرق  ناـیب  زا  تسا . هدـش  رکذ  دـندیزرویم ، ترداـبم  نآ  هب  طول  موق  تسا و  ییارگسنجمه  هک  یـسنج ،
. دمآ دیدپ  طول  موق  نایم  رد  يرشب  خیرات  رد  راب ، نیتسخن  يارب  لمع  نیا  هک  دوشیم  طابنتسا 

ٌمْوَق ُْمْتنَأ  َْلب  ِءاسِّنلا  ِنُود  ْنِم  ًةَوْهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََـتل  ْمُکَّنِإ  َنیَِملاـْعلا  َنِم  ٍدَـحَأ  ْنِم  اـِهب  ْمُکَقَبَـس  اـم  َۀَـشِحاْفلا  َنُوتْأـَت  َأ  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  ًاـطُول  َو 
؟ دیروآیم ياجب  هدرکن  تردابم  نادب  سک  چیه  امش  زا  شیپ  هک  یتشز  لمع  ایآ  تفگ  دوخ  موق  هب  هک  میداتـسرف  ار  طول  و   » َنُوفِرْـسُم

«2 .« » دیراکبان دساف و  یموق  امش  هک  يرآ  دیناریم ، توهش  تخس  نادرم  اب  هدرک و  كرت  ار  نانز  امش 
______________________________

.32 ماعنا : (- 1)
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.81 ، 80 فارعا : (- 2)
 92 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ماجنا نادرم  اب  ار  رکنم  تشز  لمع  ایآ   » َنوُداع ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  َقَلَخ  ام  َنوُرَذـَت  َو  َنیَِملاـْعلا  َنِم  َنارْکُّذـلا  َنُوتْأـَت  َأ 
«1 .« » دیتسه يراکبان  زواجتم  مدرم  رایسب  امش  يرآ  دینکیم ؟ اهر  دیرفآ  عتمت ) يارب   ) امش رسمه  ادخ  هک  ار  نانز  و  دیهدیم .

لوپ و هب  تبـسن  مدرم  زا  یخرب  رد  هک  تسا  یفـصولا  دیاز  قایتشا  دـیدش و  قشع  ناسنا ، یناور  ياههزیگنا  رد  جـیار  تافارحنا  زا  یکی 
ات تسا  هداد  رارق  شیوخ  هدنیامن  ار  ام  وا  تسادخ و  نآ  زا  لصا  رد  لام  ییاراد و  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هدید  تورث  لام و  يروآعمج 

لوپ و بحاصت  مدرم ، زا  یخرب  اما  مینک  فرـصم  رـشب ، عون  تفرـشیپ  نیمز و  ندرک  دابآ  زین  يو و  يدونـشخ  اضر و  هار  رد  ار  شلاوما 
هب کمک  مدرم و  عفاـنم  ادـخ و  هار  رد  ار  نآ  دـنزادرپیم و  نآ  ندرک  هریخذ  نتخودـنا و  هب  دـنهدیم و  رارق  فدـه  هسفن  یف  ار  تورث 

. دننکیمن هنیزه  تیرشب  تفرشیپ 
فادـها زا  اهنآ  فارحنا  هب  اهنآ ، رب  تیمکاح  ندرک و  راهم  رد  ناسنا  یناوتان  اههزیگنا و  ياضرا  رد  يورهداـیز  اـی  فارـسا  یلک ، روطب 

اب ینمشد  رد  طارفا  الثم  دوشیم . رجنم  طیحم ، اب  ناسنا  یگنهامه  ققحت  عون و  ياقب  درف و  یگدنز  هب  ندیشخب  موادت  ینعی  ناشیقیقح 
ای دوشیم  بوسحم  فارحنا  یعوـن  دـشاب ، هتـشاد  زواـجت  ینمـشد و  هب  لـیامت  هراوـمه  مدرم  اـب  شطباور  رد  ناـسنا  هک  يوـحن  هب  دارفا 

نارگید رب  یماظن  ای  یـسایس  ای  يداصتقا  ای  یمـسج  ّطلـست  قّوفت و  یگدنز  رد  ناسنا  یلـصا  فدـه  هک  يروط  هب  تباقر ، رد  يورهدایز 
يوحن هب  یگدنز  ياهتذل  اهتمعن و  زا  يروهرهب  یلبنت و  تحارتسا و  رد  يور  هدایز  نینچمه ، دوریم . رامـش  هب  فارحنا  یعون  زین  دشاب ،

دارفا لابق  رد  یتیلوؤسم  ساسحا  هنوگ  چیه  دشاب و  یبلط  تحار  یگدرورپزان و  هافر و  اب  مأوت  یگدـنز  یعون  ناسنا  یـساسا  فدـه  هک 
اما دـیآیم . رامـش  هب  فارحنا  یعون  زین  دـنکن ، زارد  ناشیوس  هب  يرای  کـمک و  تسد  دزادرپن و  يراـکمه  هب  ناـنآ  اـب  دـنکن و  هعماـج 

رد نتفر  ورف  زا  ار  ناسنا  اههزیگنا ، ياضرا  رد  يورهنایم 
______________________________

.166 - 165 ءارعش : (- 1)
 93 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. تسا يورهنایم  نامه  راک ، نیرتهب  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  درادیم . زاب  فارحنا  بادرگ 
«. اهطسوا رومالا  ریخ  »

نانیکـسم هب  قافنا  ماگنه  هک  دنتـسه  نانآ  ادـخ ) صاخ  ناگدـنب   ) و  » ًاماوَق َکـِلذ  َْنَیب  َناـک  َو  اوُُرتْقَی  َْمل  َو  اُوفِرُْـسی  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
«1 .« » دنشاب لدتعم  ورهنایم و  ناسحا  رد  هکلب  دنزرون  مه  لخب  هدرکن و  فارسا 

راد هتسب  قلخ ) هب  ناسحا  رد   ) ار دوخ  تسد  زگره  هن   » ًاروُسْحَم ًامُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْسبَت  َو ال  َکُِقنُع  یلِإ  ًَۀلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  َو ال 
«2 .« » تسشن یهاوخ  ترسح  شهوکن و  هب  یهد  ماجنا  ار  مادک  ره  هک  رادهداشگ  زاب و  رایسب  هن  و 

______________________________

.67 ناقرف : (- 1)

.29 ءارسا : (- 2)
95 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  اهلاعفنا  مود  لصف 

هراشا
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رب هوالع   ) فطاوع نیا  دهد . رارق  ناویح  زین  ناسنا و  رد  یلاعفنا  ياهتلاح  هلـسلس  کی  هک  دنکیم  اضتقا  نینچ  دنوادخ  هنامیکح  ّتیـشم 
زا دوشیم ، ثعاـب  تسا ، یلاـعفنا  یتلاـح  هک  سرت  ـالثم  دـننکیم . کـمک  اـهنآ  هب  ناوـیح  ناـسنا و  لـسن  ياـقب  ظـفح و  رد  اـههزیگنا )

تلاح ای  درادیم و  او  اقب  يارب  هزرابم  دوخ و  زا  عافد  هب  ار  ام  مشخ ، یلاعفنا  تلاح  و  مینک . يرود  دـننکیم ، نامدـیدهت  هک  ییاـهرطخ 
. دشابیم عون ، ياقب  يارب  يرگید ، هب  مادک  ره  بذج  و  ناویح ) ناسنا و  رد   ) هدام رن و  سنج  ود  دنویپ  هیاپ  ساسا و  تبحم ، یلاعفنا 

الثم تسا . یلاعفنا  تلاح  کی  هارمه  الومعم  ياهزیگنا  ره  نوچ  دراد ، دوجو  یمکحتسم  هطبار  اهلاعفنا  و  لاعف ) فطاوع   ) اههزیگنا نایم 
تـسد شنت  زا  یتلاح  ناـسنا  هب  دـیآ ، لـمع  هب  يریگولج  نآ  ياـضرا  زا  یتدـم  يارب  دـسرب و  دوخ  جوا  هب  ناـسنا  رد  ياهزیگنا  هاـگره 

يداش و تلاح  روبزم ، هزیگنا  ياضرا  اـما  تسا ، هارمه  یگتفرگ  هودـنا و  یلاـعفنا  ینادـجو و  تلاـح  اـب  ـالومعم  تلاـح  نیا  دـهدیم و 
هب دـنهدیم  ماجنا  زین  ار  ناسنا  راتفر  تیادـه  هفیظو  اههزیگنا ، دـننام  تسرد  یلاعفنا  فطاوع  نیا ، رب  هوـالع  دراد . هارمه  هب  یلاحـشوخ 

دوخ و زا  عافد  هب  ار  صخـش  مشخ  یلاعفنا  تلاح  درادیماو و  رطخ  زا  ندـش  رود  رارف و  هب  ار  ناسنا  سرت ، یلاعفنا  تلاـح  لاـثم ، ناونع 
. دوشیم شبوبحم  هب  ناسنا  یکیدزن  ثعاب  تبحم  یلاعفنا  تلاح  ای  دنکیم و  راداو  زواجت  هب  یتح  هاگ 

ناسنا هک  يراوخ  مرش و  ینامیشپ ، دسح ، تریغ ، ترفن ، يداش ، ّتبحم ، مشخ ، سرت ، دننام  یلاعفنا  فطاوع  زا  يرایسب  میرک  نآرق  رد 
فیصوت تقدب  دنکیم ، ساسحا  ار  اهنآ 

 96 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. تخادرپ میهاوخ  دناهدمآ  نآرق  رد  هک  روبزم  یلاعفنا  ياهتلاح  هرابرد  ثحب  هب  لصف  نیا  رد  ام  دناهدش و 

سرت فلا -

هراشا

زا ندش  رود  هب  ار  وا  میتفگ  البق  هک  روطنامه  تلاح  نیا  اریز  دـیآیم ، رامـش  هب  ناسنا  یگدـنز  رد  یلاعفنا  مهم  فطاوع  زا  یکی  سرت 
رد ام  دـهدیم . يرای  لسن  ياقب  یگدـنز و  ظفح  رد  ار  ناسنا  دوخ  هبون  هب  زین  نیا  دـنکیم و  کـمک  دـننکیم ، شدـیدهت  هک  یتارطخ 

هارمه ار  سرت  ربارب  رد  ّتینما  هلأسم  تایآ ، یخرب  نمض  رد  نآرق  هک  میدرک  هراشا  یگنسرگ  هزیگنا  هرابرد  نخـس  ماگنه  هب  شیپ  لصف 
ّتیمها ناسنا  یگدنز  رد  سرت  یلاعفنا  تلاح  یگنـسرگ و  هزیگنا  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  تسا و  هدرک  رکذ  یگنـسرگ  هزیگنا  ياضرا  اب 

. دنراد ياهژیو 
«1 . » میدرک لقن  یگنسرگ  هزیگنا  هرابرد  ثحب  نمض  ار  روبزم  تایآ  صن  ام 

زا یکی  نیا ، رب  هوالع  هکلب  دوشیمن ، هصالخ  دننکیم ، دیدهت  يویند  یگدنز  رد  ار  وا  هک  یتارطخ  زا  ناسنا  ظفح  رد  اهنت  سرت ، هدیاف 
نمؤم ادـخ ، رفیک  زا  سرت  اریز  درادیم ؛ او  زین  ترخآ  رد  یهلا  باذـع  ربارب  رد  دوخ  ظفح  هب  ار  نمؤم  هک  تسا  نیا  شدـیاوف  نیرتمهم 

. دنکیم راداو  ادخ  يدونشخ  يارب  راک  تدابع و  هب  يدنبیاپ  اوقت و  هب  کسمت  ناهانگ و  زا  بانتجا  هب  ار 
هک دنتـسه  اهنآ  ناـنمؤم   » َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  ًاـنامیِإ  ْمُْهتَداز  ُُهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ 

ماقم رب  دـننک  توالت  اهنآ  رب  ار  ادـخ  تایآ  نوچ  دوش و  نازرل  ناسرت و  ناشاهلد  ادـخ ) لـالج  تمظع و  زا   ) دوش ادـخ  زا  يرکذ  نوچ 
«2 .« » دننکیم لکوت  راک ) ره  رد   ) دوخ يادخ  هب  دیازفیب و  ناشنامیا 

______________________________

. اههزیگنا ثحب  ( 4 ، 3 شیرق : 112 و  لحن :  ) ياههیآ هب  ك ، ر . (- 1)
.2 لافنا : (- 2)
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 97 ص : یسانشناور ، نآرق و 
لد رد   ) دـنهد و تکرح  باوخ  رتسب  زا  ولهپ  اهبـش )  » ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت 

«1 .« » دننک قافنا  نانیکسم  هب  میدرک  اهنآ  يزور  هچنآ  زا  دنناوخب و  ار  دوخ  يادخ  دیما  میب و  اب  بش )
يََرت َو  اهَلْمَح  ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  ْتَعَضْرَأ  اَّمَع  ٍۀَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوََرت  َمْوَی  ٌمیِظَع  ٌءْیَـش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
هثداح رایـسب  تمایق  زور  هلزلز  هک  دیـشاب  راکزیهرپ  سرتادخ و  مدرم ، يا   » ٌدـیِدَش ِهَّللا  َباذَـع  َّنِکل  َو  يراکُِـسب  ْمُه  ام  َو  يراکُـس  َساَّنلا 

دنک و شومارف  سرت  زا  ار  دوخ  لفط  هدریـش  نز  ره  دینک  هدهاشم  ار  گرزب  زور  نآ  هماگنه  نوچ  دوب . دـهاوخ  یتخـس  هعقاو  گرزب و 
تخـس ادخ  باذع  نکیل  دنتـسین و  تسم  هک  یتروص  رد  يرگن ، تسم  دوخیب و  زور  نآ  رد  ار  مدرم  دـنکفیب و  ار  محر  راب  نتـسبآ  ره 

«2 .« » تسا
. دریگیم ارف  ار  صخش  دوجو  مامت  هک  تسا  ّداح  بارطضا  یعون  سرت ، یلاعفنا  تلاح 

، دنکیم بلس  وا  زا  ار  سفن  رب  ّطلـست  رکفت و  يورین  دهدیم و  ناکت  ادیدش  ار  ناسنا  هک  یتخـس  هلزلز  ناونع  اب  ار  بارطـضا  نیا  نآرق 
. تسا هدرک  فیصوت 

َو َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه  اَنُونُّظلا  ِهَّللاـِب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجاـنَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراـْصبَْألا  ِتَغاز  ْذِإ  َو  ْمُْکنِم  َلَفْـسَأ  ْنِم  َو  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ْمُکُؤاـج  ْذِإ 
دش و ناریح  اهمـشچ  دندش و  روهلمح  امـش  رب  ریز  الاب و  زا  راّفک  رکـشل  بازحا ) گنج  رد   ) هک ار  یتقو  دیرآ  دای   » ًادـیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز 

نارگید نامگ و  شوخ  مالـسا  حـتف  قح و  هدـعو  هب  یقیقح  ناـنمؤم   ) دـیدرک فلتخم  ياـهنامگ  ادـخ  هدـعو  هب  دیـسر و  ولگ  هب  اـهناج 
نامگدب
______________________________

.16 هدجس : (- 1)
.2 ، 1 جح : (- 2)

 98 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » دندیدرگ لزلزتم  تخس  نامیا ) رد  نافیعض   ) دندش و ناحتما  نانمؤم  اج  نآ  رد  دندوب .)

وا زا  رکفت  ای  تکرح  ییاناوت  دـهدیم و  تسد  ینادرگرـس  تهب و  زا  یتلاح  ناسنا  هب  یتدـم  يارب  دـشاب ، دـیدش  یناـهگان و  سرت ، رگا 
. دنکیم هراشا  دوشیم ، یشان  یناهگان  دیدش و  سرت  زا  هک  یتلاح  نینچ  هب  تمایق ، زور  فیصوت  نمض  نآرق  دوشیم . بلس 

ناریح توهبم و  ار  اهنآ  دـسر و  ارف  یناهگان  تمایق ، گرم و  هعقاو  هکلب   » َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  اهَّدَر  َنوُعیِطَتْـسَی  الَف  ْمُُهتَْهبَتَف  ًۀَـتَْغب  ْمِهِیتَْأت  ْلـَب 
«2 .« » تفای دنناوت  یتلهم  نآ  ریخأت  رب  هن  هتشاد و  نآ  ّدر  رب  تردق  هن  هک  دنک 

هطرو نآ  زا  ار  دوخ  اـت  دـنکیم  زکرمتم  ار  شـشالت  یعـس و  ماـمت  دوش ، هریچ  وا  رب  سرت  دـنک و  هطاـحا  ار  ناـسنا  دـیدش  يرطخ  یتقو 
. درادن هجوت  يرگید  زیچ  چیه  هب  وا  تلاح  نیا  رد  دشخب ؛ تاجن  كانرطخ 

دنلب يادـص  نآ  هک  هاگنآ   » ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ِهِیَنب  َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِیبَأ  َو  ِهِّمُأ  َو  ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  ُۀَّخاَّصلا  ِتَءاج  اذِإَف 
رداـم و زا  هکلب ) . ) دزیرگیم شردارب  زا  سک  ره  نآ ) یکاـنلوه  تشحو و  زا   ) هک زور  نآ  دـسرب . قلخ  همه  شوگ  هب  تماـیق  يادـن  (و 

«3 .« » تخادرپ دناوتن  سک  چیه  هب  هک  تسا  دوخ  راک  راتفرگ  نانچ  سک  ره  زور  نآ  رد  دزیرگیم . شدنزرف  نز و  شردپ و 
______________________________

. تسا هدش  لزان  بازحا )  ) قدنخ گنج  ماگنه  هب  تایآ  نیا  ، 11 ، 10 بازحا : (- 1)
.40 ءایبنا : (- 2)

.37 - 33 سبع : (- 3)
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 99 ص : یسانشناور ، نآرق و 
یتوص و ياهرات  هرهچ و  طوطخ  ناسنا و  ندـب  یلخاد  ياضعا  کـیژولویزیف  فیاـظو  رد  يداـیز  تارییغت  سرت ، یلاـعفنا  تلاـح  هارمه 

رارق ثحب  دروم  دنهدیم ، خر  یلاعفنا  ياهتلاح  هارمه  هک  ار  ندب  یکیزیف  ياهینوگرگد  هدنیآ ، لصف  رد  ام  دوشیم و  داجیا  ندـب  لکش 
. داد میهاوخ 

وا رد  ار  سرت  یلاـعفنا  تلاـح  دــننکیم و  شدــیدهت  هـک  یکاـنرطخ  ياــهتّیعقوم  عـضاوم و  زا  رارف  ندــش و  رود  اــب  ــالومعم  ناــسنا 
زیمآدـیدهت و ياـهاج  زا  رارف  اـب  هک  سرت  ربارب  رد  ار  ناـسنا  هلباـقم  نآرق  دزیخیمرب . هلباـقم  هزراـبم و  هب  تلاـح  نیا  اـب  دـننازیگنایمرب 

ناربمایپ بیذکت  ببس  هب  یهلا  باذع  هک  هتـشذگ - ماوقا  نارفاک  سرت  فیـصوت  نایرج  رد  دریگیم ، تروص  زیگنارب  سرت  كانرطخ و 
یـشیپ رگیدـمه  زا  باذـع  نیا  زا  رارف  يارب  تفرگ و  ارف  ار  اـهنآ  يدـیدش  سرت  هک  يروـط  هب  دـمآ ، دورف  اـهنآ  رب  رفک ، رب  يراـشفاپ  و 

: دنکیم فیصوت  نینچ  دنتفرگیم -
رد يردتقم  مدرم  رایـسب  هچ  و   » َنوُضُکْرَی اْهنِم  ْمُه  اذِإ  انَـسَْأب  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف  َنیِرَخآ  ًامْوَق  اهَدَْعب  انْأَْشنَأ  َو  ًۀَِملاظ  َْتناک  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  انْمَـصَق  ْمَک  َو 

. میدیرفایب اهنآ  ياج  هب  رگید  یموق  میتخاس و  كاله  میتسکش و  مه  رد  ار  اهنآ  يراکمتس ، ملظ و  مرج  هب  ام  هک  دندوب  اهراید  اهرهش و 
«1 .« » دنداهن رارف  هب  ور  راید  نآ  زا  دندرک  هدهاشم  مشچ  هب  ار  ام  باذع  ناراکمتس  نآ  هک  یماگنه  سپ 

: دنکیم رکذ  نینچ  نانمؤم ، زا  رارف  هب  ار  ناشلیامت  ناقفانم و  سرت  نآرق 
َنوُحَمْجَی ْمُه  َو  ِْهَیلِإ  اْوَّلََول  اًلَخَّدُم  َْوأ  ٍتاراغَم  َْوأ  ًأَْجلَم  َنوُدِجَی  َْول  َنُوقَْرفَی  ٌمْوَق  ْمُهَّنِکل  َو  ْمُْکنِم  ْمُه  ام  َو  ْمُْکنَِمل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َو 

______________________________

.12 ، 11 ءایبنا : (- 1)
 100 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نییآ هدیقع و  مه  ینعی   ) مینانمؤم امـش  زا  یتسار  هب  مه  ام  هک  دننکیم  دای  مسق  ادخ  هب  دـننک ) ناهنپ  ار  دوخ  قافن  هک  نآ  يارب   ) اهنآ «و 
یناملسم راهظا  ارهاظ  اذل   ) دنسرتیم مالـسا ) تردق  زا   ) موق نیا  نکیل  دنتـسین و  امـش  هدیقع  مه  امـش و  زا  انطاب  هک  نآ  لاح  و  مییامش )

لیجعت لامک  اب  هتبلا  دنشاب ) ناما  رد  ناناملسم  طلست  زا  هک   ) دنبایب یهاگزیرگ  ره  ای  اههوک  راغ  رد  يرگنس  ای  یهاگهانپ  رگا  دننکیم .)
«1 .« » دنوریم اج  نآ  هب 

: دیامرفیم نینچ  نوعرف  زا  شرارف  مالّسلا و  هیلع  یسوم  سرت  نایب  رد  و 
 ... ْمُُکتْفِخ اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف 

«2  ...« » متخیرگ امش  سرت  زا  هاگ  نآ  »
تفر نوریب  نمشد ، زا  ینارگن  سرت و  لاح  اب  رصم )  ) اج نآ  زا  یـسوم  سپ   » َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف 

«3 .« » هد تاجن  راکمتس  موق  نیا  ّرش  زا  ارم  ایادخ  راب  تفگ : و 
هنوـگ نیا  درک ، رارف  تشگرب و  بقع  هب  دـش و  لیدـبت  راـم  هب  شیاـصع  درک  هدـهاشم  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سرت  نـینچمه  نآرق 

: دنکیم فیصوت 
َنُولَسْرُْملا َّيََدل  ُفاخَی  یِّنِإ ال  ْفََخت  یسُوم ال  ای  ْبِّقَُعی  َْمل  َو  ًاِربْدُم  یَّلَو  ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف  َكاصَع  ِْقلَأ  َو 

______________________________

.57 ، 56 هبوت : (- 1)
.21 ءارعش : (- 2)

.21 صصق : (- 3)
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 101 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ییاـهدژا ییوگ  هک  ناـنچ  دـمآرد  ناـجیه  شبنج و  هب  تسیرگن  نآ  هب  یـسوم  هاـگان  دـنکفا ) اـصع  نوچ   ) نکفیب دوـخ  ياـصع  وـت  «و 

هک سرتم  یـسوم  يا  دش ) باطخ  ودب  لاح  نآ  رد   ) دـیدرگن سپاو  رگید  داهن و  رارف  هب  ور  هک  دیـسرتب  نانچ  یـسوم  دـیدرگ ، بیهم ) )
«1 .« » دنسرتیمن زگره  نم ) ریغ  زا   ) نم روضح  رد  ناربمغیپ 

اهسرت عاونا 

رقف زا  سرت  گرم و  زا  سرت  ادخ ، زا  سرت  دننام  ناسنا  مهم  ياهسرت  زا  یخرب  نآرق  دنناوارف . دنوشیم ، ناسنا  سرت  ثعاب  هک  ییاهزیچ 
. تسا هدرک  رکذ  ار 

كرت وا و  مسر  هار و  زا  يوریپ  ادخ و  يدنماضر  بلج  اوقت و  هب  ار  وا  هراومه  اریز  دراد  ییازسب  تیمها  نمؤم  یگدنز  رد  ادخ  زا  سرت 
. درادیماو یهلا  رماوا  ماجنا  تامرحم و 

«2 . » دیآیم رامش  هب  نمؤم  تیصخش  يریگلکش  مهم  ياههیاپ  نامیا و  ناکرا  زا  یکی  عقاو  رد  ادخ  زا  سرت 
ًادـَبَأ اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُؤازَج  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
لها نیرتهب  تقیقح  هب  اهنآ  دندش  راکوکین  دندروآ و  نامیا  اتکی  يادخ  هب  هک  نانآ   » ُهَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر 

دنمعنتم نادواج  روط  هب  تشهب  نآ  رد  تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تسا  ندع  تشهب  ياهغاب  ادـخ  دزن  اهنآ  شاداپ  دـنملاع .
«3 .« » دسرتب ادخ  زا  هک  تسا  یسک  صوصخم  تشهب ، نیا  دنتسه و  یضار  ادخ  زا  مه  اهنآ  دونشخ و  اهنآ  زا  ادخ  و 

______________________________

.10 لمن : (- 1)
(، خیرات نودب   ) ۀثیدحلا بتکلا  راد  ةرهاقلا : فوصتلا ، كولسلا و  قلخلا و  یف  ثحب  مالـسالا ، نم  یفطاعلا  بناجلا  یلازغلا : دمحم  (- 2)

.259 ص 252 -

.8 ، 7 هنّیب : (- 3)
 102 ص : یسانشناور ، نآرق و 

 ... ًانامیِإ ْمُْهتَداز  ُُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 
اهنآ رب  ار  ادخ  تایآ  نوچ  دوش و  نازرل  ناسرت و  ناشاهلد  ادخ ) لالج  تمظع و  زا   ) دوش ادخ  زا  يرکذ  نوچ  هک  دنتـسه  اهنآ  نانمؤم  »

«1 .« » دیازفیب ناشنامیا  ماقم  رب  دننک  توالت 
( تمایق  ) گرزب زور  باذـع  زا  هتبلا  منک  ینامرفان  ار  دوخ  يادـخ  رگا  نم  هک  وگب   » ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَـع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاـخَأ  یِّنِإ  ْلـُق 

«2 .« » مسرتیم
.« دنناساره ناسرت و  تسا  برطـضم  ناریح و  زور  نآ  رد  اههدید  اهلد و  هک  يزور  زا  و  ُراْصبَْألا ...«  َو  ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ... 

«3»
مهرد و قلخ  راسخر  نآ ، یتخـس  جـنر و  زا  هک  يزور  رد  دوخ  راگدرورپ  رهق  زا  ام  دـنیوگ )  » ) ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  اـنِّبَر  ْنِم  ُفاـَخن  اَّنِإ 

«4 .« » میسرتیم تسا  نیگمغ 
: دنکیم هراشا  نینچ  گرم  زا  مدرم  سرت  هب  نآرق  تسا . گرم  زا  سرت  دوشیم ، هدید  ناوارف  مدرم  نایم  رد  هک  اهسرت  عاونا  زا  یکی 

______________________________

.2 لافنا : (- 1)
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.13 رمز : (- 2)
.37 رون : (- 3)

.10 ناسنا : (- 4)
 103 ص : یسانشناور ، نآرق و 

 ... ْمُکِیقالُم ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ُْلق 
«1  ...« » درک دهاوخ  تاقالم  هتبلا  ار  امش  دیزیرگیم  نآ  زا  هک  یگرم  تبقاع  وگب  نادوهج ) اب   ) ام لوسر  يا  »

سرت هنیمز  رد  دوشیم . هدهاشم  اراکـشآ  دـنوشیم  هداتـسرف  دربن  هنحـص  هب  هک  ینازابرـس  نایم  رد  هژیوب  گنج  ماگنه  هب  سرت  عون  نیا 
: تسا هدمآ  نینچ  نآرق  رد  گنج  زا  ناقفانم 

یلِإ انَتْرَّخَأ  َْول ال  َلاتِْقلا  اَْنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  انَّبَر  اُولاـق  َو  ًۀَیْـشَخ  َّدَـشَأ  َْوأ  ِهَّللا  ِۀَیْـشَخَک  َساَّنلا  َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاـتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  ... 
داهج مکح  ردـب ) گنج  رد   ) اهنآ رب  هک  هاگنآ  يدـید )  » ) اًلِیتَف َنوُمَلُْظت  َو ال  یقَّتا  ِنَِمل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  َو  ٌلِیلَق  اْینُّدـلا  ُعاـتَم  ْلـُق  ٍبیِرَق  ٍلَـجَأ 

ارچ ادخ  يا  دنتفگ  دندیسرت و  دوخ ) نانمـشد   ) مدرم زا  دنـسرتب  ادخ  زا  دیاب  هک  هزادنا  نآ  زا  شیب  ناشیا  زا  یهورگ  ماگنه  نآ  رد  دمآ 
ضارتعا نیا  هک  نانآ  هب  ام  لوسر  يا   ) ینکفین ریخأت  هب  یعیبط  گرم  لجا و  ماگنه  ات  ار  ام  رمع  هک  يدرک  بجاو  ار  گنج  مکح  اـم  رب 

متـس نیرتمک  اج  نآ  تسایند و  زا  رتهب  رایـسب  دشاب  سرتادخ  هک  ره  يارب  ترخآ  ناهج  تسا و  كدنا  یعاتم  ایند  یگدـنز  وگب  دـننک )
«2 .« » دش دهاوخن  یسک  هرابرد 

َرَظَن َکـَْیلِإ  َنوُرُْظنَی  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  ُلاـتِْقلا  اَـهِیف  َرِکُذ  َو  ٌۀَـمَکُْحم  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإَـف  ٌةَروُس  َْتلُِّزن  ـال  َْول  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 
نوچ هک  یتروص  رد  دشن ؟ لزان  راّفک ) داهج  مکح  رد   ) ياهروس هک  هدش  هچ  دنیوگیم  نانمؤم  و   » ْمَُهل یلْوَأَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  ِّیِـشْغَْملا 

ار نانآ  لاح  دش  گنج  رکذ  نآ  رد  دمآ و  حیرص  مکحم و  ياهروس 
______________________________

.8 هعمج : (- 1)

.77 ءاسن : (- 2)
 104 ص : یسانشناور ، نآرق و 

يرآ  ) دـننکیم هاگن  وت  رد  دـهدیم  تسد  وا  هب  یـشوهیب  لاح  گرم ، سرت  زا  هک  یـسک  دـننام  هک  يرگنب  تسا  ضیرم  ناـشاهلد  هک 
«1 .« » تسا رتراوازس  اهنآ  يارب  يدوبان ) گرم و 

ترـضح تسا . هدـنامن  نوصم  نآ  زا  زین  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نوچمه  يربمایپ  یتح  هک  دراد  جاور  ناـنچ  مدرم  ناـیم  رد  گرم  زا  سرت 
. دشکب ار  وا  نوعرف  هک  دیسرتیم  دنکیم  لقن  شدوخ  نابز  زا  نآرق  هک  روط  نآ  یسوم 

«2 .« » دنناسر لتق  هب  ارم  هانگ  نادب  مسرتیم  هک  تسا  یهانگ  یطبق )  ) موق نیا  زا  نم  رب  و   » ِنُوُلتْقَی ْنَأ  ُفاخَأَف  ٌْبنَذ  َّیَلَع  ْمَُهل  َو 
هب  ) هک مسرتیم  ماهتشک و  ار  رفن  کی  ناینوعرف  زا  نم  نم ، يادخ  يا  تفگ  یسوم )  » ) ِنُوُلتْقَی ْنَأ  ُفاخَأَف  ًاسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 

«3 .« » دنناسر لتق  هب  ارم  هنیرید ) هنیک  یهاوخنوخ و 
لقتنم يورخا  نادـیواج  یگدـنز  کـی  هب  ندرم ، اـب  دـنادیم  نمؤم  نوچ  تسادـخ . هب  یعقاو  ناـمیا  سرت ، عوـن  نیا  زا  تاـجن  هار  اـهنت 

هک تسا  نآ  تلع  هب  تقیقح  رد  دـنکیم  گرم  زا  سرت  ساـسحا  رگا  دـش و  دـهاوخ  دـنمهرهب  ادـخ  تیاـضر  تـمحر و  زا  دوـشیم و 
هک یناراکهانگ  يارب  گرم ، زا  سرت  هک  تسین  یکـش  دباین . تسد  وا  تیاضر  تمحر و  هب  دوشن و  دنمهرهب  ادـخ  شزرمآ  زا  دـسرتیم 

تخس دسرب ، ارف  هبوت  زا  شیپ  ناشگرم  دنسرتیم 
______________________________
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.20 دمحم : (- 1)
.14 ءارعش : (- 2)

.33 صصق : (- 3)
 105 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 . » تسا هبوت  عنام  گرم  هک  ددرگیمرب  عوضوم  نیا  هب  عقاو  رد  گرم  زا  سرت  نیاربانب ، تسا .
. میتفگ نخس  شاهرابرد  البق  ام  هک  دراد  رارق  ادخ  زا  سرت  اب  کیدزن  رایسب  ياهطبار  رد  گرم  زا  سرت  لیلد  نیمه  هب 

زا و   » َنیِِحلاَّصلا َنِم  ْنُکَأ  َو  َقَّدَّصَأَف  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  ِینَتْرَّخَأ  َْول ال  ِّبَر  َلوُقَیَف  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اـم  ْنِم  اوُقِْفنَأ  َو 
دیوـگب ترـسح ) هب   ) لاـح نآ  رد  دـسر  ارف  امـش  زا  یکی  رب  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  میدرک  امـش  يزور  هـچنآ 

«2 .« » موش ناراکوکن  زا  منک و  رایسب  ناسحا  هقدص و  ات  زادنا  ریخأت  یکدنا  ارم  لجا  اراگدرورپ 
َو ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَـق  اِمب  ًادـَبَأ  ُهَنْوَّنَمَتَی  َو ال  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ِهَِّلل  ُءاِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِإ  اوُداه  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 

مدرم هن  دـییادخ  نارادتـسود  تقیقح  هب  امـش  هک  دـیرادنپ  رگا  دوهی  تعامج  يا  وگب ، نایدوهی ) هب  ام  لوسر  يا   » ) َنیِِملاَّظلاـِب ٌمِیلَع  ُهَّللا 
( شیوخ ترخآ  يارب   ) دوخ تسد  هب  هک  يدب  رادرک  نآ  رثا  رد  هک  نآ  لاح  و  دـییوگیم . تسار  رگا  دـینک  گرم  يوزرآ  سپ  رگید ،

«3 .« » تسا هاگآ  ناراکمتس  رادرک  زا  ادخ  دننکیمن و  گرم  يوزرآ  ادبا  دناهداتسرف  شیپ 
نتفر و نیب  زا  يانعم  هب  گرم  دندقتعم  هک  دنـسارهیم  گرم  زا  لیلد  نیا  هب  دنرادن  نامیا  يورخا  یگدـنز  زیخاتـسر و  هب  هک  ینادـحلم 

نوچ مه  یخرب  « 4 . » دنکانمیب دنسریم ، نآ  هب  یگدنز  نایاپ  رد  هک  یتشونرس  هب  تبسن  اهنآ  ور  نیا  زا  تسا . يدوبان  یتسین و 
______________________________

.60 ص 59 ، ، 1979 ۀیمالسالا ، رادلا  توریب ، مالسالا ، یف  نزاوتلا  يریخستلا : یلع  دمحم  (- 1)
.10 نوقفانم : (- 2)
.7 ، 6 هعمج : (- 3)

.167 ص 146 ، ، 1978 هبهو ، ۀبتکم  هرهاق ، پاچ 6 ، ةایحلا ، نامیالا و  يواضرقلا : فسوی  (- 4)
 106 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نایاپ تشونرس و  هب  تبـسن  ناشلهج  عقاو  رد  ینعی  دنـسرتیم  نآ  زا  دنکیم ، راچد  یمولعمان  تشونرـس  هچ  هب  ار  اهنآ  گرم ، دننادیمن 
. دوشیم ناشساره  سرت و  ثعاب  راک ،

مارآ و یگدنز  کی  لیاسو  ندروآ  مهارف  يزور و  بسک  يارب  یگدنز  رد  ناسنا  تسا . مدرم  نایم  رد  جیار  ياهسرت  زا  زین  رقف  زا  سرت 
لمحت ار  یناوارف  یگتـسخ  تمحز و  جـنر و  شاـعم ، بسک  يارب  ـالومعم  وا  دـنکیم . شـالت  هراومه  شاهداوناـخ  دوـخ و  يارب  اراوـگ 

زا ار  ناشنادنزرف  مالـسا  زا  شیپ  اهبرع ، دوشیم . شـساره  سرت و  ثعاب  دنک  دیدهت  ار  شدمآرد  عبنم  الامتحا  هک  يرطخ  ره  دنکیم و 
. تسادخ تسد  رد  ناشنادنزرف  اهنآ و  دوخ  يزور  هک  درک  هاگآ  ار  هاگنآ  و  عنم ، ار  راک  نیا  نآرق ، یلو  دنتشکیم  رقف  سرت 

ام هک  دیناسرن  لتق  هب  رقف  سرت  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  و   » ًارِیبَک ًأْطِخ  َناک  ْمُهَْلتَق  َّنِإ  ْمُکاَّیِإ  َو  ْمُُهقُزَْرن  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  َۀَیْـشَخ  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال 
«1 .« » تسا یگرزب  رایسب  هانگ  نادنزرف  لتق  اریز  میتسه  اهنآ  امش و  قزار 

 ... ْمُهاَّیِإ َو  ْمُُکقُزَْرن  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  ... 
«2  ...« » میهدیم يزور  ار  اهنآ  امش و  ام  دیشکن ، رقف  میب  زا  ار  دوخ  نادنزرف  »... 

، تسا دقتعم  ادخ  هب  یتسارب  هک  ینمؤم  درف  نوچ  دربیم  نیب  زا  ناسنا  رد  ار  رقف  زا  سرت  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  نامیا  ياهیگژیو  زا  یکی 
. درادن رقف  زا  سرت  يارب  ياهزیگنا  رگید  لیلد  نیمه  هب  تسادخ و  تسد  رد  يزور  هک  دراد  نیقی 
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«3 .« » تسا رادتقا  توق و  بحاص  هک  تسادخ  اهنت  قلخ  هدنشخب  يزور  انامه   » ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  ُوذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 
______________________________

.31 ءارسا : (- 1)
.151 ماعنا : (- 2)

.58 تایراذ : (- 3)
 107 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » تسا ردقم ) ادخ  رما  هب   ) نامسآ رد  دش  هداد  امش  هب  هک  ییاههدعو  همه  اب  امش  يزور  و   » َنوُدَعُوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو 
هک دوشیم  ثعاب  ادـخ  هب  نامیا  هچ ، « 2  » تسادـخ زا  سرت  نامه  تقیقح ، رد  دـنکیم  شـساسحا  نمؤم  هک  یعقاو  سرت  نآ  نیارباـنب ،

. دشاب كانمیب  ادخ  باذع  بضغ و  مشخ و  زا  اهنت  دسرتن و  ایند  نیا  رد  يرگید  زیچ  ره  زا  ای  مدرم و  زا  ای  رقف  ای  گرم  زا  نمؤم 
راچد زا  هجیتن  رد  دزاسیم و  رود  هاـنگ  باـکترا  زا  ار  وا  ینعی  دـهدیم  ماـجنا  نمؤم  یگدـنز  رد  دـیفم  مهم و  ياهفیظو  ادـخ ، زا  سرت 

. دنکیم ظفح  یهلا  باذع  مشخ و  هب  ندش 
نیا هب  ماجنارـس  ادـخ  زا  سرت  اریز  دـنکیم . قیوشت  ادـخ  ياضر  بسک  يارب  هتـسیاش  ياـهراک  تداـبع و  ماـجنا  هب  ار  وا  نیا ، رب  هوـالع 

يراودـیما زا  ياهلاه  ار  شدوجو  یتلاـح  نینچ  رد  هک  ارچ  دـنک  ساـسحا  یناور  تینما  یعون  دوخ  رد  نمؤم  هک  دوشیم  یهتنم  عوضوم 
. دریگیم ارف  دنوادخ  ياضر  وفع و  هب  تبسن 

دنتفگ هک  نانآ   » َنوُدَـعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُوفاَخت  اَّلَأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ 
رگید هک  دنهد ) هدژم  و   ) دنوش لزان  اهنآ  رب  تمحر )  ) ناگتـشرف دندنام  رادـیاپ  نامیا  نیا  رب  تسا و  اتکی )  ) يادـخ ام  راگدرورپ  اققحم 

.« داب تراشب  دنداد  هدعو  ءایبنا )  ) هک یتشهب  نامه  هب  ار  امش  دیرادن و  دوخ ) هتشذگ  زا   ) یهودنا نزح و  و  هدنیآ ) عیاقو  زا   ) یـسرت چیه 
«3»
______________________________

.22 تایراذ : (- 1)
ص 61. مالسالا ، یف  نزاوتلا  يریخستلا ، یلع  دمحم  (- 2)

.30 تلصف : (- 3)
108 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مشخ ب -

کمک شیوخ  يرادهگن  ظفح و  رد  وا  هب  ینعی  دهدیم  ماجنا  ناسنا  يارب  یتّیمها  اب  راک  هک  تسا  یلاعفنا  مهم  فطاوع  زا  یکی  مشخ ،
يارب ار  وا  تلاح ، نیا  و  « 1  » دباییم شیازفا  ینالضع  تخس  ياهراک  ماجنا  يارب  شیورین  دوشیم  نیگمـشخ  ناسنا  یتقو  اریز  دنکیم ،

. دزاسیم رداق  دنوشیم ، شّمهم  فادها  ققحت  عنام  هک  یتالکشم  رب  هبلغ  ای  دوخ  زا  عافد 
يریگتخس نامه  نیا  دوش و  راتفر  تّدش  تنوشخ و  اب  دننکیم  یگداتـسیا  مالـسا  شرتسگ  ربارب  رد  هک  يرافک  اب  دوشیم  رکذتم  نآرق 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  فیـصوت  رد  نآرق  دریگیم . همـشچرس  یهلا ، توـعد  شرتـسگ  ادـخ و  هار  رد  مشخ  يورین  زا  هک  تـسا 
: دیامرفیم نینچ  شهارمه  نانمؤم 

 ... ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ... 
 ...« دننابرهم قفشم و  رایسب  رگیدکی  اب  ریگتخس و  رایسب  نارفاک ، رب  شناهارمه  نارای و  تسادخ و  هداتسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  »
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«2»
هک ره  زا  نارفاک  اب  نامیا  لها  يا   » َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَْظلِغ  ْمُکِیف  اوُدِـجَْیل  َو  ِراَّفُْکلا  َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

اب هشیمه  ادخ  هک  دینادب  دننک و  سح  يرادیاپ  يدنمورین و  یتشرد و  امش  رد  راّفک  دیاب  دینک و  داهج  هب  عورش  تسا  رتکیدزن  امش  اب 
______________________________

رد يدایز  کیژولویزیف  تارییغت  دـهدیم ، تسد  رگید  یلاعفنا  فطاوع  یلک  روطب  ای  مشخ ، یلاعفنا  تلاح  ناـسنا  هب  هک  یماـگنه  (- 1)
يدایز رادقم  دبک  دوشیم  ثعاب  دراذـگیم و  رثا  دـبک  رب  هک  تسا  نیلانردآ  نومروه  ندـش  دازآ  اهنآ  زا  یکی  هک  دوشیم  داجیا  ندـب 
ماگنه هک  دنکیم  يدیدش  ياهتیلاعف  هدامآ  ار  ناسنا  دوشیم و  یندب  يورین  شیازفا  بجوم  دوخ  هبون  هب  نیا  دـنک و  حـشرت  يدـنق  داوم 

. دراد زاین  نآ  هب  سرت  عقاوم  رد  رارف  ای  مشخ و  تلاح  رد  دوخ  زا  عافد 
.29 حتف : (- 2)

 109 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » تسا ناراکزیهرپ 

هب ناقفانم  رافک و  اب  کنیا  یمارگ )  ) لوسر يا  الا   » ُریِـصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َو  ْمِْهیَلَع  ُْظلْغا  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
«2 .« » تسا یهاگلزنم  دب  رایسب  تسا و  خزود  اهنآ  ياوأم  هک ) نادب  و   ) ریگتخس دناهدرواین ) نامیا  ات   ) اهنآ رب  زادرپ و  رازراک  داهج و 

مالّسلا هیلع  یـسوم  هرابرد  نآرق  هک  اج  نآ  ار  عوضوم  نیا  تسا . هدش  فیـصوت  ناسنا  راتفر  رب  شریثأت  مشخ و  یلاعفنا  تلاح  نآرق  رد 
ار يرماـس  تـسد  هتخاـس  ییـالط  هلاـسوگ  لیئارـسا  ینب  هـک  دـنیبیم  ددرگیمرب و  روـط  زا  یتـقو  یـسوم ، میباـییم . دـیوگیم ، نـخس 
. دهدیم رارق  باتع  شنزرس و  دروم  ار  وا  دشکیم و  دوخ  فرط  هب  دریگیم و  ار  شردارب  رس  دزادنایم ، نیمز  هب  ار  حاولا  دنتسرپیم ،

ُهُّرُجَی ِهیِخَأ  ِْسأَِرب  َذَخَأ  َو  َحاْولَْألا  یَْقلَأ  َو  ْمُکِّبَر  َْرمَأ  ُْمْتلِجَع  َأ  يِدـَْعب  ْنِم  ِینوُُمتْفَلَخ  امَْـسِئب  َلاق  ًافِـسَأ  َنابْـضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یـسُوم  َعَجَر  اََّمل  َو 
يوس هب  یـسوم  نوچ  و   » َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعَْجت  َو ال  َءادْعَْألا  َِیب  ْتِمُْـشت  الَف  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاق  ِْهَیلِإ 

دوخ يادخ  رما  رد  ایآ  دیدرک ، نم  بیغلا  ظفح  دب  رایـسب  نم  زا  سپ  امـش  تفگ  دوخ  موق  هب  فسأت  مشخ و  لاح  هب  تشگزاب  دوخ  موق 
دنزرف يا  تفگ  نوراه ) ، ) دیـشک دوخ  يوس  هب  ار  نوراه )  ) شردارب رـس  بضغ  طرف  زا  تخادـنا و  نیمز  هب  ار  حاولا  و  دـیدرک ؟ باتش 

ارم اهنآ  مدرک ) موق  تیاده  يراکادف  ششوک و  تیاهن  اب  نم   ) هک شابم  نیگمشخ  نم  رب  ردارب ) ناج  يا   ) مردام
______________________________

.123 هبوت : (- 1)
.9 میرحت : (- 2)

 110 ص : یسانشناور ، نآرق و 
مدرم دادع  رد  ارم  نادرگم و  داش  نم  رب  ار  نانمـشد  دوخ ) مشخ  هب   ) وت سپ  دنـشکب  ارم  دوب  کیدزن  هک  اج  نآ  ات  دنتـشاد  نوبز  راوخ و 

«1 .« » رامشم راکمتس 
َْتقَّرَف َلوُقَت  ْنَأ  ُتیِشَخ  یِّنِإ  یِسْأَِرب  َو ال  ِیتَیِْحِلب  ْذُخَْأت  َّمُأ ال  َْنب  اَی  َلاق  يِْرمَأ  َْتیَـصَعَف  َأ  ِنَِعبَّتَت  اَّلَأ  اوُّلَـض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  ُنوُراه  ای  َلاق 

یپ زا  دندش  هارمگ  موق  یتقو  هک  دوب  هچ  وت  عنام  تفگ  نوراه  هب  باتع ) اب  تشگزاب ، نوچ   ) یسوم  » ِیلْوَق ُْبقَْرت  َْمل  َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َْنَیب 
نم رذع  ریگم ، نم  شیر  رـس و  نکم و ) باتع  رهق و  نم  رب   ) نابرهم ردارب  يا  تفگ  نوراه ) . ) يدرک نم  رما  ینامرفان  ارچ  يدماین ؟ نم 

«2 .« » يداهنن یعقو  منخس  هب  یتخادنا و  هقرفت  لیئارسا  ینب  نایم  وت  ییوگب  میآ ) وت  یپ  رد  رگا   ) مدیسرت هک  دوب  نیا 
ناشن شنکاو  مشخ  یلاعفنا  تلاح  ربارب  رد  دنتـسه  شفادـها  ققحت  ای  اههزیگنا و  ياضرا  عنام  هک  یعناوم  هب  شروی  اـب  دراد  لـیم  ناـسنا 
ناسنا هک  دتفایم  قافتا  بلغا  اما  یعامتجا . ياهتیدودـحم  ای  يدام و  عناوم  ای  دنـشاب  دارفا  صاخـشا و  روبزم  عناوم  هک  نیا  زا  معا  دـهد 
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یلاعفنا تلاح  نتخیگنارب  یعقاو  تلع  اـی  وا و  فادـها  ققحت  عناـم  اـهنآ  عقاو  رد  هک  دـنکیم  لـقتنم  يرگید  صاخـشا  هب  ار  دوخ  مشخ 
لقتنم شرتـکچوک  ردارب  هب  ار  شمـشخ  لـمعلا  سکع  یلو  دوشیم  نیگمـشخ  شردـپ  زا  یکدوک  یهاـگ  ـالثم  دـندوبن . يو  رد  مشخ 
راـتفر رد  مشخ  لاـقتنا  زا  ياهنومن  زین  نآرق  رد  دراد . ماـن  « 3 « » ییاجباج  » راک نیا  دـنزیم . کتک  يزیچان  ياـههناهب  هب  ار  وا  دـنکیم و 

ار شمشخ  زاغآ ، رد  اما  دوشیم  نیگمشخ  اهنآ  یتسرپ  هلاسوگ  ببس  هب  شموق  زا  هک  اج  نآ  تسا ، هدمآ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
. دشکیم دوخ  فرط  هب  هنانیگمشخ  دریگیم و  ار  ششیر  رس و  دنکیم و  مالّسلا  هیلع  نوراه  شردارب  هجوتم 

______________________________

.150 فارعا : (- 1)
.94 - 92 هط : (- 2)

 . Displacement (- 3)
 111 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مـشخ راهظا  دـهدیم  لامتحا  هک  نیا  ببـس  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دوشیم ، نیگمـشخ  یـسک  تسد  زا  ناسنا  هک  دـتفایم  قاـفتا  یهاـگ 
ار شمشخ  ناسنا  مه  ییاهتیعقوم  نینچ  رد  دنکیمن ، وا  هجوتم  اراکشآ  ار  شمشخ  دشاب ، هتشاد  يدنسپان  بقاوع  صخـش  نآ  هب  تبـسن 

شدوخ هجوتم  ار  مشخ  یهاـگ  یتح  اـی  دزادرپیم و  يرگید  يداـم  ياـهزیچ  ندرک  دروخ  نتـسکش و  هب  اـی  دـنکیم  رگید  دارفا  هجوتم 
. دهدیم ماجنا  دوخ  هب  تبسن  هناملاظ  يراتفر  دنکیم و 

ثعاب تقیقح  رد  هک  یناـسک  زا  دوخ  هب  تبـسن  ار  هنارگـشاخرپ  راـتفر  لاـقتنا  هلأـسم  نآ ، نمـض  هک  دروآیم  یعقاو  هنومن  کـی  نآرق ،
تّدش زا  اهنآ  هک  دوشیم  رکذتم  دزادرپیم ، ناقفانم  فیصوت  هب  هک  اج  نآ  نآرق ، دهدیم . حیضوت  دنوشیم ، ناسنا  مشخ  یگتخیگنارب 

هب عقاو  رد  دریگیم  زاگ  ار  شناتشگنا  مشخ  تدش  زا  ناسنا  یتقو  تسا  یهیدب  دنریگیم و  زاگ  ار  ناشناتـشگنا  نانمؤم  هب  تبـسن  مشخ 
تروص هب  ولو  يرازآدوخ  هب  دـهدیم و  ماجنا  دوخ  هب  تبـسن  ار  لمع  نیا  دـشاب ، هتـشاد  نارگید  اب  هنارگـشاخرپ  يراتفر  هک  نیا  ياـج 

. دزادرپیم کیلبمس ،
اُوتُوم ُْلق  ِْظیَْغلا  َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع  اْوَلَخ  اذِإ  َو  اَّنَمآ  اُولاق  ْمُکوَُقل  اذِإ  َو  ِهِّلُک  ِباتِْکلِاب  َنُونِمُْؤت  َو  ْمُکَنوُّبُِحی  َو ال  ْمُهَنوُّبُِحت  ِءالوُأ  ُْمْتنَأ  اـه 

تـسود ار  امـش  ناـنآ  دـیرادیم  تسود  ار ) نارفاـک  ینعی   ) ار اـهنآ  امـش  هک  ناـنچ  دیـشاب  هاـگآ   » ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُـکِْظیَِغب 
نوچ دننکیم و  نامیا  راهظا  امـش  عماجم  رد  اهنآ  اما  دینکیم  تبحم  اهنآ  هب  دـیراد  نامیا  ینامـسآ  بتک  همه  هب  نوچ  امـش  دـنرادیمن 

«1 .« » تسا هاگآ  الماک  اهلد  نورد  زا  ادخ  دیریمب ، مشخ  نیدب  وگب  دنریگ ، نادند  هب  مشخ  تشگنارس  هنیک  تدش  زا  دنوش  اهنت 
______________________________

ص 668. ج 2 ، تسا ، هدروآ  مشخ  هب  تدشب  ار  وا  ینعی  اظیغ » هضاغ   » هک تسا  هدمآ  طیسولا  مجعملا  رد  . 119 نارمع : لآ  (- 1)
 112 ص : یسانشناور ، نآرق و 

رـس ناسنا  زا  راجنهبان  ياهراتفر  یهاگ  دـتفایم و  راک  زا  ندیـشیدنا  تسرد  تردـق  دوشیم ، هریچ  ناسنا  رب  بضغ  يورین  هک  یماـگنه 
تسا و هدش  وگزاب  یسوم  ترضح  مشخ  هک  یتایآ  رد  دوشیم . نامیشپ  شمشخ ، نتسشن  ورف  زا  سپ  هک  دیوگیم  ینانخـس  ای  دنزیم ،

دوخ فرط  هب  مشخ  اـب  تفرگ و  ار  شردارب  شیر  ورـس و  تخادـنا و  نیمز  رب  ار  حاولا  یـسوم  هک  میدـید  میتخادرپ ، اـهنآ  رکذ  هب  ـالبق 
. داد رارق  شنزرس  دروم  ار  وا  تسا ، هدرک  یهاتوک  یتسرپهلاسوگ  زا  لیئارسا  ینب  یهن  ینعی  شراک  رد  نوراه  هک  نیا  نامگ  هب  دیشک و 

دندوب نانآ  دوب و  هتـشادزاب  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  نوراه  هک  دش  هجوتم  تفایزاب و  ار  دوخ  شمارآ  دـش و  فرطرب  شمـشخ  هک  ینامز  اما ،
نتخانـش زا  شیپ  شردارب  دروم  رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ادـخ  زا  دـنناسرب ، شلتق  هب  دوـب  کـیدزن  دندرمـش و  فیعـض  ناوتاـن و  ار  وا  هک 

. تساوخ شزرمآ  دوب ، هداد  ماجنا  ارجام  تقیقح 
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رد زرماـیب و  ار  مردارب  نم و  اراـگدرورپ  تفگ  یـسوم )  » ) َنـیِمِحاَّرلا ُمَـحْرَأ  َتـْنَأ  َو  َکـِتَمْحَر  ِیف  اـْنلِخْدَأ  َو  یِخَأـِل  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاـق 
«1 .« » ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  هک  نادرگ  لخاد  دوخ  تمحر 

. دـهدیم تسد  زا  ار  تسرد  رکفت  ردـق  ناـسنا  یلاـعفنا ، دـیدش  فـطاوع  یلک  روـطب  مشخ و  ندـش  هتخیگنارب  ماـگنه  هب  هک  اـج  نآ  زا 
مزال نیا ، رب  هوالع  دزیهرپب . دـش ، دـهاوخ  نامیـشپ  اهنآ  ماجنا  زا  ادـعب  هک  ییاهراک  هب  ندز  تسد  زا  یتلاـح  نینچ  رد  هک  تسا  هتـسیاش 

لاعفنا رب  طلـست  ندـش و  مکاـح  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  نیا  تلع  اـج  نیمه  زا  دزوماـیب . زین  ار  بضغ  يورین  رب  طلـست  یگنوگچ  تسا 
دروم ار  هلأسم  نیا  یلاعفنا » فطاوع  ندرک  راهم   » هرابرد ثحب  ماگنه  هب  ام  دوشیم و  نشور  دـنکیم ، شرافـس  نآ  ندروخورف  مشخ و 

. داد میهاوخ  رارق  ثحب 
______________________________

.151 فارعا : (- 1)
113 ص : یسانشناور ، نآرق و 

تبحم ج -

هراشا

دـنویپ و هشیر  نادـنزرف و  یتسرپرـس  هداوناخ و  لیکـشت  ییوشانز و  یگدـنز  هیاـپ  اریز  دراد ، ناـسنا  یگدـنز  رد  يداـیز  تیمها  تبحم 
دهدیم دنویپ  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یمکحم  نامسیر  تبحم ، یتسود و  تسا . یناسنا  مرگ  طباور  لیکـشت  مدرم و  نایم  یگتـسبمه 

. دوشیم تعیرش  نید و  هب  يدنبیاپ  کسمت و  یهلا و  شور  هار و  زا  يوریپ  تدابع و  رد  صالخا  ثعاب  و 
یماگنه دـنزرف ، نز و  یهاگ  مدرم ، ینامز  شدوخ ، یهاگ  ناسنا  دـنکیم . زورب  ناسنا  یگدـنز  رد  نوگانوگ  لاکـشا  هب  تبحم  قشع و 

«1 . » میبایب نآرق  رد  میناوتیم  ار  اهتبحم  نیا  زا  ییاههنومن  ام  درادیم . تسود  ار  ربمایپ  ادخ و  زین  ینامز  تورث و  لوپ و 

تاذ بح  - 1

هعـسوت ار  یگدنز  تاناکما  دنامب و  هدـنز  تسا  دـنمهقالع  ناسنا  دراد . رارق  تاذ ، ظفح  هزیگنا  اب  کیدزن  رایـسب  ياهطبار  رد  تاذ  بح 
ره زا  دراد و  تسود  دروآیم ، یتخبـشوخ  تینما و  ریخ و  شیارب  هک  ار  هچ  ره  یلک  روطب  دـشخب و  ققحت  ار  دوخ  یتاذ  تیوـه  دـهد و 

رفنتم تسا ، شخبنایز  هدنهد و  رازآ  روآجنر و  شیارب  هک  ییاهزیچ  نینچمه  تسوا و  تیـصخش  قّقحت  دـشر و  یگدـنز و  عنام  هک  هچ 
عفد  ) دب ياهزیچ  زا  يرود  و  عفانم ) بلج   ) دـنمدوس ياهزیچ  هب  ندیـسر  يارب  شلیامت  و  ناسنا ، رد  يرطف  تاذ  بح  نیا  زا  نآرق  تسا .

: هک دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نابز  زا  هک  اج  نآ  تسا ؛ هدروآ  نایم  هب  نخس  دراد ، ررض  شیارب  هک  تاّرضم )
 ... ُءوُّسلا َِینَّسَم  ام  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو  ... 

______________________________

. تساهیبوخ همه  همـشچرس  ترخآ ، لیـصحت  ادخ و  ياضر  يارب  اما  تسا ، داسف  هنتف و  هنوگ  همه  أشنم  ایند  دوخ  يارب  ایند  تبحم  (- 1)
م. ات 39 -  37 تاعزان : ات 4 ،  1 هزمه : ، 21 ، 20 تمایق : ، 20 دیدح : ، 5 رطاف : ، 38 هبوت : ك : ر ،

 114 ص : یسانشناور ، نآرق و 
جنر ناـیز و  هاـگ  چـیه  مدوزفایم و  هشیمه  دوـخ  عـفن  ریخ و  رب  مدوـب  هاـگآ  منادیم ) یحو  هـب  هـک  هـچنآ  زج   ) بـیغ زا  نـم  رگا  و  »... 

«1  ...«. » مدیدیمن
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دبای و تسد  شیاههتساوخ  همه  هب  دناوتیم  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  لام  يروآ  عمج  هب  دیدش  قشع  ناسنا ، رد  تاذ  بح  رهاظم  زا  یکی 
: دنکیم نایب  نینچ  ار  لام  هب  ناسنا  دیدش  قشع  نآرق ، دنک . اّیهم  ار  یگدنز  هافر  شیاسآ و  لیاسو  مامت 

«2 .« » تسا لیخب  هتفیرف و  تخس  ایند  لام  بح  رب  ناسنا )  ) وا و   » ) ٌدیِدََشل ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  َو 
ياهتمعن بوخ و  ياهزیچ  یتسردـنت و  لاـم و  لـیبق  زا  یبوخ  ریخ و  هشیمه  وا  هک  تسا  نیا  ناـسنا ، رد  تاذ  بح  رهاـظم  زا  رگید  یکی 

دنکیم نامگ  تفرگ و  دهاوخ  رب  رد  ار  وا  يدیدش  يدیماان  دسرب  وا  هب  يرقف  ای  ییالب و  ای  يّرـش  رگا  دـهاوخیم و  دوخ  يارب  ار  رگید 
. دید دهاوخن  یشوخ  يور  زگره  رگید  نآ  زا  دعب 

دوشیمن هتـسخ  زگره  دـنکیم و  ریخ  ياّنمت  اعد  هب  ادـخ  زا  صیرح ، ناسنا   » ٌطُونَق ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  ْنِإ  َو  ِْریَْخلا  ِءاعُد  ْنِم  ُناْسنِْإلا  ُمَأْسَی  ال 
«3 .« » ددرگیم دیماان  سویأم و  دسر ، وا  هب  یبیسآ  رش و  رگا  یلو 

سرت و تلاح  دـسر ، وا  هب  يرازآ  ای  دوش ، ییـالب  راـتفرگ  هاـگره  هک ، تسا  نیا  ناـسنا  رد  تاذ  بح  ياـهدامن  زا  رگید  یکی  نینچمه ،
دـهدیم و ناشن  نآ  هب  تبـسن  يدـیدش  صرح  دروآ ، گنچ  هب  یلام  رگا  رگید  يوس  زا  دـهدیم . تسد  وا  هب  يراتفرگ  نآ  زا  یباـتیب 

. دزرویم عانتما  نادنمزاین ، هب  شیوخ  لام  زا  یشخب  نداد  هقدص  زا  یتح 
______________________________

.188 فارعا : (- 1)
.8 تایداع : (- 2)
.49 تلصف : (- 3)

 115 ص : یسانشناور ، نآرق و 
وا هب  يّرـش  نوچ  تسا . هدـش  هدـیرفآ  ربصیب  صیرح و  اعبط  ناسنا   » ًاعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ًاعوُزَج  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  ًاعُولَه  َِقلُخ  َناـْسنِْإلا  َّنِإ 

«1 .« » دنک ناسحا )  ) عنم دزرو و ) لخب   ) دنک ور  وا  هب  یتلود  لام و  نوچ  و  دنک . يرارقیب  عزج و  تخس  دسر 
اب تسیابیم  ةرورـض  اما  تسا ، لوبق  لباق  دـنکن  زواجت  صخـشم  یبوچراچ  زا  هک  اج  نآ  اـت  ناـسنا  رد  تاذ  بح  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 

. دوش رارقرب  لیدعت  ات  دشاب  مأوت  مدرم  یهاوخریخ  نتشاد و  تسود 

یتسودعون - 2

تاذ و ّبح  هنماد  هک ، تسا  هتـسیاش  درب ، رـس  هب  تملاـسم  لاـح  رد  دـنک و  گـنهامه  نارگید  اـب  ار  دوـخ  دـناوتب  هک  نـیا  يارب  ناـسنا 
يوس هب  يرای  تسد  ندرک  زارد  مدرم و  اب  يراکمه  یتسودـعون و  یتسوددوخ و  نایم  هنزاوم  داجیا  رد  دـنک و  دودـحم  ار  یهاوخدوخ 

يراتفرگ و ماگنه  هب  یباتیب  سرت و  لکـش  رد  هک  ناسنا - رد  تاذ  بح  هب  هراـشا  ماـگنه  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـشوکب . ناـنآ ،
رد هک  یناسک  زا  امیقتـسم  دـباییم - زورب  مدرم ، هب  اهنآ  ندیـشخبن  لـخب و  تّسخ و  بوخ و  ياـهزیچ  ندروآ  تسد  هب  رد  زآ  صرح و 

دننکیمن و یباتیب  سرت و  راهظا  ایالب ، هب  ندش  راتفرگ  ماگنه  هب  ریخا  دارفا  دـنکیم . شیاتـس  دنتـسیایم  تاذ  ّبح  رد  يورهدایز  ربارب 
ارقف و هب  دـننکیم ، تخادرپ  تاکز  دـنرادیم و  اپ  هب  زامن  دـنیوجیم ، کسمت  نامیا  هب  دـنزرویمن و  لـخب  اـهتمعن  هب  یباـیتسد  ماـگنه 

نینچ یگژیو  بیترت ، نیدـب  دـننکیم . زیهرپ  دوشیم ، ادـخ  مشخ  بجوم  هک  ییاـهراک  زا  دـنهدیم و  هقدـص  ناـمورحم  اـهنامناخیب و 
. دنکیم ظفح  ار  هعماج  مه  درف و  عفانم  مه  هک  يروط  هب  تسا  یتسودعون  یتسوددوخ و  نایم  نزاوت  داجیا  ینامیا ،

______________________________

.20 - 19 جراعم : (- 1)
 116 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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ٌّقَح ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِمئاد  ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِّلَصُْملا  اَّلِإ  ًاعُونَم  ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ًاعوُزَج  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  ًاعُولَه  َِقلُخ  َناْسنِْإلا  َّنِإ 
هدش هدیرفآ  ربصیب  صیرح و  اعبط  ناسنا   » َنوُقِفْشُم ْمِهِّبَر  ِباذَع  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ِنیِّدلا  ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُصی  َنیِذَّلا  َو  ِموُرْحَْملا  َو  ِِلئاَّسِلل  ٌمُوْلعَم 

نارازگزامن رگم  دـنک . ناسحا )  ) عنم دـنک  ور  وا  هب  یتلود  لاـم و  نوچ  و  دـنک . يرارقیب  عزج و  تخـس  دـسر  وا  هب  يّرـش  نوچ  تسا .
هب ات  دـننادرگ . مولعم  نّیعم و  یقح  دوخ  ییاراد  لام و  رد  هک  ناـنآ  و  دـننارذگ . رمع  یهلا  تعاـط  زاـمن و  رد  میاد  هک  ناـنآ  یقیقح .) )

تخـس شیوخ  يادـخ  باذـع  رهق و  زا  هک  نانآ  و  دـننک . قیدـصت  ار  ازج  تمایق و  زور  هک  ناـنآ  و  دـنناسرب . مورحم  دـنموربآ و  لـئاس 
«1 .« » دنناسرت

. دنکیم قیوشت  يردارب  رگیدمه و  يرادهگن  يراکمه و  دوخ و  نایم  یگتسبمه  تبحم و  هب  ار  مدرم  نآرق 
 ... ًاناوْخِإ ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو 

نمـشد مه  اب  امـش  هک  ار  ادـخ  گرزب  تمعن  نیا  دـیروآ  دای  هب  دـیورن و  قرفتم  ياههار  هب  هدز و  گـنچ  ادـخ  نید  هتـشر  هب  یگمه  «و 
«2  ...« » دیدش رگیدکی  ینید  ردارب  همه  دنوادخ  فطل  هب  تخادنا و  ینابرهم  تفلا و  امش  ياهلد  رد  ادخ  دیدوب و 

______________________________

.27 - 19 جراعم : (- 1)

.103 نارمع : لآ  (- 2)
 117 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ُهَّنِإ ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلَأ  ام  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َْتقَْفنَأ  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأ  َو  َنِینِمْؤُْملِاب  َو  ِهِرْصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  ... 
رگا هک  ییاهلد  ار ، نانمؤم  ياهلد  داد  تفلا  و  دینادرگ . دیؤم  روصنم و  ار  وت  نانمؤم  يرای  دوخ و  ترـصن  هب  هک  تسوا  ٌمیِکَح ...«  ٌزیِزَع 

ردتقم راک ) ره  رب   ) وا درک و  داجیا  تفلا  اهنآ  نیب  ادـخ  نکیل  یتسناوتیمن ، یهد  تفلا  ناشنیب  یتساوخیم  نیمز  يور  تورث  مامت  اب  وت 
«1 .« » تساناد روما ) حلاصم  رارسا و  هب   ) و

هب راصنا  نوچ  تسا  هدرک  شیاتس  دیجمت و  نانآ ، هب  کمک  رجاهم و  ناناملـسم  هب  تبـسن  هناقداص  تبحم  راهظا  لیلد  هب  راصنا  زا  نآرق 
. دنداد حیجرت  ناشدوخ  رب  یتح  ار  اهنآ  دندرک و  ناشکیرش  دوخ  لاوما  هناخ و  رد  دنداد و  هانپ  نیرجاهم 

َْول َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  اُوتوُأ  اَّمِم  ًۀَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  َو ال  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِْإلا  َو  َراَّدـلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو 
نامیا هناخ  ار  هنیدـم  نارجاهم  ترجه )  ) زا شیپ  هک  راصنا )  ) ناـنآ و   » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَـصاصَخ  ْمِِهب  َناـک 

اهنآ هب  تبـسن  یلخب ) دـسح و  و   ) یتجاـح چـیه  دوـخ  لد  رد  دـنرادیم و  تسود  دـندمآ  اـهنآ  يوـس  هب  هـک  ار  نیرجاـهم  دـندنادرگ و 
صرح لخب و  يوخ  زا  هک  یناسک  دنرادیم و  مدقم  زیچ  نآ  رد  شیوخ  رب  ار  نارجاهم  زاب  دنـشاب  دنمزاین  يزیچ  هب  دنچ  ره  دنباییمن و 

«2 .« » دنملاع ناراگتسر  تقیقح  هب  دنوش  هتشاد  هاگن  ظوفحم  ایند 
ار ناـسنا  دوـخ  نیا  درادیم و  تسود  ار  شردارب  يردارب ، هـک  دـنرادب  تـسود  ناـنچ  نآ  ار  رگیدـمه  هـک  دـهاوخیم  ناـنمؤم  زا  نآرق 

دنکن يورهدایز  تاذ  ّبح  رد  هک  دنکیم  ییامنهار 
______________________________

.63 ، 62 لافنا : (- 1)
.9 رشح : (- 2)

 118 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دوشیم نآ  هنماد  شرتسگ  عنام  یتسود و  دوخ  لیدعت  بجوم  نارگید ، تبحم  نوچ  درادب  تسود  زین  ار  شنمؤم  ردارب  و 

نیب هشیمه  سپ  دـنرگیدکی  ردارب  همه  ناـنمؤم  تقیقح  هب   » َنوُـمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوـُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَـخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌةَوْـخِإ  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ 
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«1 .« » دیدرگ عقاو  یهلا  تمحرم  فطل و  دروم  هک  دشاب  دیشاب ، راکزیهرپ  سرتادخ و  دیهد و  حلص  دوخ  ینامیا  ناردارب 
 ... ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو 

«2  ...« » دنرگیدکی ناتسود  نمؤم  نانز  نادرم و  »
: دومرف هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا 

تـشهب دراو  « » مکنیب مالّـسلا  اوشفأ  متبباحت ؟ هومتلعف  اذإ  ءیـش  یلع  مّکلدأ  الوأ  اّوباحت . یّتح  اونمؤت  و ال  اونمؤت ، یّتح  ۀّنجلا  نولخدت  «ال 
يراک هب  منکن  ییامنهار  ار  امـش  ایآ  دیرادب . تسود  ار  رگیدمه  هک  نیا  رگم  دیروآیمن  نامیا  دیروایب و  نامیا  هک  نیا  رگم  دـیوشیمن 

«3 (.« » دینک مالس  رگیدمه  هب   ) دینک راکشآ  دوخ  نایم  ار  مالس  تشاد ؟ دیهاوخ  تسود  ار  رگیدمه  دیهد  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک 
______________________________

.10 تارجح : (- 1)
.71 هبوت : (- 2)

، توریب موس ، پاچ  یناـبلآلا ، نیدلارـصان  قیقحت : شـشوک و  هب  يرذـنملا ، ظـفاح  ملـسم ، حیحـص  رـصتخم  زا  هرامـش 42  ثیدح  (- 3)
.1977 یمالسالا ، بتکملا 

 119 ص : یسانشناور ، نآرق و 
: دیامرفیم رگید  ییاج  رد  و 

تـسوا تردق  هضبق  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  « » هسفنل ّبحی  ام  هیخأل  لاق  وأ  هراجل  ّبحی  یّتح  دبع  نموی  ال  هدیب ، یـسفن  يذـّلا  «و 
«1 .« » درادیم تسود  شدوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  شردارب ) ای  و   ) شاهیاسمه يارب  درادب  تسود  هک  نیا  رگم  ياهدنب  دروآیمن  نامیا 

یسنج تبحم  - 3

دوشیم رهوش  نز و  يراکمه  یگنهامه و  دنویپ و  همادا  ثعاب  عقاو  رد  ّتبحم  نوچ  دراد . یسنج  هزیگنا  اب  قیمع  ياهطبار  تبحم  هلأسم 
. دراد ترورض  الماک  یگداوناخ ، یگدنز  موادت  يارب  لیلد  نیمه  هب  و 

یکی زاب  و   » َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
امـش نایم  دـیریگ و  سنا  مه  اب  هتفای و  شمارآ  وا  هب  هک  دـیرفایب  یتفج  ناـتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نآ  یهلا  فطل  تاـیآ  زا 

«2 .« » تسا راکشآ  قح  تمکح  ملع و  هلدا  ترکف  اب  مدرم  يارب  زین  رما  نیا  رد  دومرف و  رارقرب  ینابرهم  تفأر و 
 ... ِءاسِّنلا َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز 

______________________________

. قوف ذخأم  هرامش 24 . ثیدح  (- 1)
.21 مور : (- 2)

 120 ص : یسانشناور ، نآرق و 
.« تسا بیرفلد  ابیز و  رظن  رد  نانز و ...  هب  لیم  زا  دـنترابع  هک  یناسفن  تاوهـش  بح  شیارآ  ار  رظنهتوک ) تسرپاـیند  نیبرهاـظ   ) مدرم »

«1»
: دنکیم هراشا  نینچ  یسنج  تبحم  هب  رصم  زیزع  نز  مالّسلا و  هیلع  فسوی  ناتساد  نایرج  رد  نآرق 

تمالم هب  نابز  رصم )  ) رهش نانز  و   » ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  اهارََنل  اَّنِإ  ابُح  اهَفَغَـش  ْدَق  ِهِسْفَن  ْنَع  اهاتَف  ُدِواُرت  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاق  َو 
هتخاس هتفیرف  هتفیـش و  ار  وا  فسوی  قشع  دراد و  شیوخ  مالغ  اب  هدوارم  دصق  و  تسا ) هدش  فسوی  هاوخ  رطاخ   ) زیزع نز  هک  دـندوشگ 
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«2 .« » مینیبیم تلالض  رد  الماک  ّتبحم  طرف  زا  ار  وا  ام  تسا و 
ُنْجِّسلا ِّبَر  َلاق  َنیِرِغاَّصلا  َنِم  ًانوُکََیل  َو  َّنَنَجُْسَیل  ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َو  َمَصْعَتْساَف  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  ْدََقل  َو  ِهِیف  ِینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلذَف  َْتلاق 

ارم هک  یمالغ  نآ  تسا  نیا  تفگ  اخیلز )  » ) َنِیلِهاْجلا َنِم  ْنُکَأ  َو  َّنِْهَیلِإ  ُبْصَأ  َّنُهَدـْیَک  یِّنَع  ْفِرْـصَت  اَّلِإ  َو  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَـی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ 
ّدر ارم  شهاوخ  مه  سپ  نیا  زا  رگا  دـیزرو و  تفع  وا  مدرک و  هدوارم  ياـضاقت  يو  زا  دوـخ  نم  يرآ  دـیدرکیم ، تمـالم  شتبحم  رد 
نم زا  ناـنز  هک  تسا  یتشز  راـک  نیا  زا  رتشوخ  نادـنز  جـنر  ارم  ادـخ  يا  تفگ  فسوی  ددرگ . راوخ  لـیلذ و  دوش و  ینادـنز  هتبلا  دـنک 

تواقـش تلاهج و  لها  زا  هدرک و  لیم  اـهنآ  هب  ییاـمرفن  عفد  نم  زا  دوخ  تیاـنع  فطل و  هب  ناـنیا  هلیح  وت  رگا  اـهلا  راـب  دـنراد ، اـضاقت 
«3 .« » مدرگ

______________________________

.14 نارمع : لآ  (- 1)
.30 فسوی : (- 2)

.33 ، 32 فسوی : (- 3)
 121 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هک میداد  حیضوت  یسنج  هزیگنا  هرابرد  ثحب  نایرج  رد  تشاد ، صاصتخا  نآرق  رد  راتفر  ياههزیگنا  یسررب  هب  هک  هتـشذگ  لصف  رد  ام 
اریز دراد  لوبق  تسا ، یـسنج  هزیگنا  هارمه  هک  ار  یـسنج  قشع  ۀـعیبط  تسین و  نآ  رکنم  تسا و  فرتعم  یـسنج  هزیگنا  دوجو  هب  مالـسا 

یتمواقم دوخ  زا  نآ  ربارب  رد  دـشابیمن و  راکنا  لباق  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  ناسنا  دوجو  رد  يرطف  یلاعفنا  تلاح  کـی  یـسنج  تبحم 
، مالـسا رظن  زا  هزیگنا  نیا  ياضرا  دناوخیم . ارف  نآ  رب  تیمکاح  هبلغ و  هب  ار  مدرم  اهنت  دنکیمن و  بوکرـس  ار  نآ  زین  دهدیمن و  ناشن 

. دشابیم ریذپناکما  تسا ، جاودزا  نامه  هک  عورشم  قیرط  زا 

يردپ تبحم  - 4

هیاپ رب  يردام  هزیگنا  اریز  میتفگ ، نخـس  کیژولویزیف  ياههزیگنا  زا  یکی  ناونع  هب  يرداـم  هزیگنا  هراـبرد  باـتک  نیا  لوا  لـصف  رد  اـم 
نیا دوشیم . داجیا  ردام  رد  یهدریـش  نامیاز و  یگلماح و  لوط  رد  هک  یندـب  تارییغت  ناـمه  ینعی  تسا  راوتـسا  کـیژولویزیف  تارییغت 

هب قشع  هک  يردام ، هزیگنا  رد  نآ  تارثا  هک  دهدیم  دنویپ  شکدوک  هب  يوق  مکحم و  نانچ  نآ  ار  ردام  کیژولویزیف ،)  ) یندب تارییغت 
يردام هزیگنا  ثحبم  رد  البق  ام  دباییم و  رولبت  دنتسه ، نآ  صخـشم  ياههنومن  زا  اهنآ  یتسرپرـس  نانآ و  هب  تبـسن  ینابرهم  نادنزرف و 

. میدرک هراشا  لئاسم  نیا  هب 
هزیگنا دیدج  ناسانـشناور  درادن ، دـهدیم ، دـنویپ  نادـنزرف  هب  ار  ردام  هک  کیژولویزیف  طباور  نآ  دوخ  نادـنزرف  اب  ردـپ  هک  اج  نآ  زا 

رد يردـپ  هزیگنا  دـننادیم و  یناور  ياهزیگنا  ار  نآ  هکلب  دـنروآیمن ، رامـش  هب  کیژولویزیف  ياهزیگنا  يردام ، هزیگنا  دـننام  ار  يردـپ 
رد یمهم  لماع  ماقم و  تردق و  أشنم  يداش و  تذل و  هیام  ناردپ  يارب  نادـنزرف  اریز  دـباییم  یلجت  نادـنزرف  هب  تبـسن  وا  تبحم  زاربا 
زا هک  مالّـسلا  هیلع  اـیرکز  ترـضح  ياـعد  زا  عوـضوم  نـیا  دنتـسه . ناـشگرم  زا  سپ  اـهنآ  راـگدای  زین  یگدـنز و  رد  اـهنآ  شقن  هـمادا 

. دوشیم نشور  دشاب ، بوقعی  نادناخ  وا و  ثراو  هک  دنک  اطع  يرسپ  وا  هب  دهاوخیم  شراگدرورپ 
 122 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ًاِرقاع ِیتَأَْرما  َِتناک  َو  ِیئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو  ایِقَش  ِّبَر  َِکئاعُِدب  ْنُکَأ  َْمل  َو  ًاْبیَـش  ُْسأَّرلا  َلَعَتْـشا  َو  یِّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 
تسس نم ) تایح  ناکرا  و   ) ناوختسا اراگدرورپ  درک  ضرع   » ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف 
مورحم وت  ياطع  زا  زگره  ار  دوخ  مراد و ) دـیما  مشچ   ) وت مرک  هاگرد  هب  ییاعد  زا  نم  نیا  دوجو  اب  تفاـتب و  مرـس  رب  يریپ  غورف  دـش و 
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فطل زا  ایادـخ  تسا ، میقع  ازان و  مه  نم  هجوز  مکانمیب و  دنتـسه ) میاـهومع  رـسپ  هک   ) ینونک ناـثراو  نیا  زا  نم  اـهلا  راـب  ماهتـسنادن .
هدیدنـسپ و یثراو  ار  وا  دشاب و  بوقعی  نادناخ  همه  نم و  ثراو  هک  امرف . اطع  نم  هب  هتـسیاش  ینیـشناج  حـلاص و  يدـنزرف  دوخ  صاخ 

«1 .« » هد رارق  حلاص 
. تسا هدمآ  لام  ّبح  هارمه  نادنزرف ، ّبح  تایآ ، زا  يرایسب  رد  هک  درک  میهاوخ  هظحالم  نآرق  تایآ  رد  تقد  اب 

 ... اْینُّدلا ِةایَْحلا  ُۀَنیِز  َنُونَْبلا  َو  ُلاْملا 
«2 .« » دنتسه ایند  یگدنز  شیارآ  تنیز و  نادنزرف  لام و  »

لام و هب  میهد و  هبلغ  اهنآ  رب  مینادرگرب و  ار  امـش  هاگنآ   » ًاریِفَن َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَأـِب  ْمُکانْدَدـْمَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  اـنْدَدَر  َُّمث 
«3 .« » مینادرگ رایسب  ار  امش  نایوجگنج )  ) هّدع میشخب و  ددم  دنمورین  نادنزرف 

______________________________

.6 - 4 میرم : (- 1)
.46 فهک : (- 2)

.6 ءارسا : (- 3)
 123 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مرخ ياهغاب  دیامرف و  ددم  ددعتم  نادنزرف  رایـسب و  لام  هب  ار  امـش  و   » ًاراْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی  َو 
«1 .« » دنک اطع  امش  هب  يراج  ياهرهن  و 

ییاهنت هب  ار  وا  نم  هک  ار  سک  نآ  ماـقتنا  راذـگاو  نم  هب  لوسر  يا   » ًادوُهُـش َنِیَنب  َو  ًادوُدْـمَم  اـًلام  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ًادـیِحَو  ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ 
شبیـصن تمدخ  هب  رـضاح  رایـسب  نارـسپ  و  مداد . ناوارف  تورث  لام و  وا  هب  و  تسا .) ربمایپ  گرزب  نمـشد  هریغم  نبدیلو  دارم   ) مدـیرفآ

«2 .« » مدینادرگ
لد رد  شرسپ  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  حون  هک  یتبحم  يردپ و  بح  هب  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  ناتـساد  ندرک  وگزاب  نایرج  رد  نآرق 
هک تساوخ  وا  زا  دز و  ادص  ار  وا  يزوسلد  تبحم و  ینابرهم و  اب  مالّسلا  هیلع  حون  هک  یماگنه  تبحم  نیا  دنکیم . هراشا  تشاد ، ناهنپ 

. دش رهاظ  دوش ، یتشک  راوس  ندش  قرغ  زا  ییاهر  يارب 
ادن دوب  ياهشوگ  رد  هک  یلاح  رد  ار  شدـنزرف  حون  و  َنیِِرفاْکلا ...«  َعَم  ْنُکَت  َو ال  انَعَم  ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  ٍلِْزعَم  ِیف  َناک  َو  ُهَْنبا  ٌحُون  يدان  َو  ... 

«3 .« » شابم هارمه  نارفاک  اب  وش و  یتشک  راوس  ام  اب  مه  وت  رسپ  يا  هک  درک 
. دنکیم زورب  دهد ، تاجن  ار  شرسپ  دهاوخیم  ادخ  زا  مالّسلا  هیلع  حون  هک  اجنآ  نینچمه  تبحم  نیا 

______________________________

.12 حون : (- 1)
.13 - 11 رثدم : (- 2)

.42 دوه : (- 3)
 124 ص : یسانشناور ، نآرق و 

راـب درک  ضرع  ادـخ  هاـگرد  هب  حوـن  و   » َنیِمِکاـْحلا ُمَکْحَأ  َتـْنَأ  َو  ُّقَْـحلا  َكَدـْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنـِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاـقَف  ُهَّبَر  ٌحوـُن  يداـن  َو 
ار مدـنزرف  دوخ  فطل  هب  سپ   ) یناـیامرفمکح نیرتاـناوت  وت  یمتح و  مه  وت  باذـع  هدـعو  تسا و  نم  تیب  لـها  نم  دـنزرف  اراـگدرورپ 

«1 (.« » شخب تاجن 
هک دوشیم  ثعاب  تبحم  نیمه  دنکیم و  زورب  شیرتکچوک  ردارب  فسوی و  هب  تبسن  بوقعی  ترـضح  ّبح  رد  يردپ  تبحم  نینچمه 
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. دنریگب لد  هب  ار  شاهنیک  دنربب و  کشر  وا  رب  فسوی  ناردارب 
فسوی و دـنتفگ : فسوی  ناردارب  هک  یماـگنه   » ٍنِیبـُم ٍلالَـض  یَِفل  اـنابَأ  َّنِإ  ٌۀَبْـصُع  ُنَْحن  َو  اَّنِم  اـنِیبَأ  یلِإ  ُّبَحَأ  ُهوُـخَأ  َو  ُفُـسُوَیل  اُولاـق  ْذِإ 

«2 .« » تسا يراکشآ  یهارمگ  رد  ام  ردپ  انامه  میتسه ، دنمورین  يوق و  ام  هک  یلاح  رد  دنرتبوبحم  ام  زا  ردپ  دزن  رد  شردارب 
زا شناردارب ، هارمه  فسوی  نتفر  ماگنه  ردـپ ، هک  دوشیم  راکـشآ  یماگنه  فسوی ، هرابرد  وا  ینارگن  سرت و  بوقعی و  هناردـپ  تبحم 

. دهدیم ناشن  تفلاخم  دوخ 
وا زا  هک  مرطاخ  ناشیرپ  ناسرت و  نآ  زا  نم  تفگ  بوقعی   » َنُوِلفاغ ُْهنَع  ُْمْتنَأ  َو  ُْبئِّذـلا  ُهَلُکْأَی  ْنَأ  ُفاخَأ  َو  ِِهب  اُوبَهْذـَت  ْنَأ  ِیُننُزْحََیل  یِّنِإ  َلاق 

«3 .« » دروخب ار  وا  گرگ  دینک و  تلفغ 
______________________________

.45 دوه : (- 1)
.8 فسوی : (- 2)

.13 فسوی : (- 3)
 125 ص : یسانشناور ، نآرق و 

رولبتم تشاد ، همادا  ییانیب  نداد  تسد  زا  اـت  هک  فسوی ، شدـنزرف  قارف  رب  بوقعی  رابفـسا  دولآ و  مغ  هیرگ  رد  يردـپ  تبحم  نینچمه 
. تسا

دینادرگب اهنآ  زا  يور  نزح ) تدش  زا   ) بوقعی هاگنآ   » ٌمیِظَک َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو  َفُسُوی  یلَع  یفَـسَأ  ای  َلاق  َو  ْمُْهنَع  یَّلََوت  َو 
«1 .« » تفهنب لد  غاد  نارجه و  زوس  دش و  دیفس  فسوی ) راظتنا  رد   ) شنامشچ مغ  هیرگ  زا  مزیزع و  فسوی  قارف  رب  افسا  او  تفگ : و 

ریخ و هک  ییاـهراک  هب  اـهنآ  ییاـمنهار  تحیـصن و  یتسرپرـس و  نادـنزرف و  هـب  تبـسن  ردـپ  ماـمتها  لکـش  رد  ـالومعم  يردـپ ، تـّبحم 
ار شنادنزرف  هک  میکح  ردپ  کی  زا  ياهنومن  رـسپ ، هب  شاهناردپ  حیاصن  نامقل و  نابز  زا  نآرق  دنکیم . زورب  تسا ، نآ  رد  ناشتحلـصم 

«2 . » دهدیم هئارا  دنکیم ، ییامنهار  تحیصن و 

ادخ تبحم  - 5

نیا تسا . یهلا  برق  هب  وا  دـیدش  قایتشا  لاـعتم و  يادـخ  هب  قشع  ناـسنا ، رد  تیونعم  افـص و  ثیح  زا  نآ  عون  نیرتـالاو  تبحم و  جوا 
. دباییم یلجت  دنزیم ، رس  وا  زا  هک  يراتفر  ره  دهدیم و  ماجنا  ناسنا  هک  يراک  ره  رد  هکلب  ادخ ، رکذ  اعد و  زامن و  رد  اهنت  هن  ّتبحم ،

یـضار وا  زا  دریذـپب و  ار  شلامعا  ادـخ  هک  تسا  راودـیما  دراد و  هجوت  ادـخ  هب  شیاهراتفر  لامعا و  هیلک  رد  ناسنا  تلاـح  نیا  رد  اریز 
. دشاب

نم زا  دیرادیم  تسود  ار  ادخ  رگا  ربمایپ  يا  وگب   » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق 
ار امش  ادخ  ات  دینک  يوریپ 

______________________________

.84 فسوی : (- 1)
.19 - 13 تایآ : نامقل : هروس  هب : ك  ر . (- 2)

 126 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  دشخبب  ار  امش  هانگ  درادب و  تسود 

ِیف َنوُدِهاُجی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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زا امـش  زا  هک  ره  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یهورگ  يا   » ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َۀَـمَْول  َنُوفاـخَی  ـال  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس 
نارفاـک هب  نتورف و  ناـنمؤم  هب  تبـسن  دـنراد و  تسود  ار  ادـخ  زین  اـهنآ  دراد و  تسود  هک  ار  یموق  ادـخ  يدوزب  دوش  دـترم  دوـخ  نید 

ار هک  ره  ادخ ، لضف  تسا  نیا  دنرادن ، كاب  يدحا  تمالم  شهوکن و  زا  نید  هار  رد  دننکیم و  داهج  ادخ  هار  رد  دـنردتقم ، زارفرس و 
«2 .« » تساناد دراد ، ار  اهنآ  قاقحتسا  هک  ره  لاوحا  هب  تساهتنمان و  عیسو و  تمحر  ار  ادخ  دنک و  اطع  دهاوخب 

رتالاو رتالاب و  لام  هداوناخ و  ردام و  ردـپ و  نز و  دـنزرف و  ّتبحم  ات  هتفرگ  تاذ  ّبح  زا  یتّبحم ، ره  زا  نمؤم  یگدـنز  رد  ادـخ  هب  قشع 
. تسا

اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌةَراِجت  َو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأ  َو  ْمُُکتَریِـشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاـْنبَأ  َو  ْمُکُؤاـبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق 
تما وگب  ام ) لوسر  يا   » ) َنیِقِـساْفلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداـهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

زا هک  ياهراّجتلا  لام  دیاهدروآ و  عمج  هک  یلاوما  ار و  دوخ  نادنواشیوخ  نانز و  ناردارب و  نارسپ و  ناردپ و  امـش ، رگا  مدرم  يا  هک  ار 
داهج لوسر و  ادخ و  زا  شیب  دیاهتشاد ، شوخلد  نآ  هب  هک  یلزانم  دیکانمیب و  نآ  يداسک 

______________________________

.31 نارمع : لآ  (- 1)
.54 هدئام : (- 2)

 127 ص : یسانشناور ، نآرق و 
تیادـه ار  ناراکدـب  ناقـساف و  ادـخ  دوش و  يراـج  ادـخ  یمتح ) ياـضق  و   ) ذـفان رما  اـت  دیـشاب  رظتنم  سپ  دـیرادیم ، تسود  وا  هار  رد 

«1 .« » درک دهاوخن 
 ... ِهَِّلل ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

هک اهنآ  اما  دنزرو ، یتسود  ناتب  نآ  هب  تشاد  تسود  تسیاب  ار  ادخ  هک  نانچ  دنریگ و  ادخ  دننامه  ار  ادـخ  ریغ  نادان )  ) مدرم زا  یخرب  »
«2  ...« » دنراد صوصخم  ادخ  هب  طقف  ار  یتسود  تبحم و  دننامیا  لها 

دش و دهاوخ  امنهار  هدنرب و  شیپ  ییورین  يو  یگدنز  رد  تبحم  نیا  دوخ  دـشاب  هتـشاد  صالخا  ادـخ  هب  تبـسن  تبحم  رد  ناسنا  یتقو 
یتح مدرم و  هب  قشع  زا  راشرس  ناسنا  دوجو  بیترت  نیا  هب  دروآ . دنهاوخ  دورف  میلـست  رـس  یهلا  قشع  نیا  ربارب  رد  رگید  ياهتّبحم  مامت 

يونعم و قوش  اب  هک  ار  ادخ  تردق  راثآ  شفارطا  تادوجوم  رد  نوچ  دش ، دهاوخ  یتسه  رـسارس  دـنوادخ و  تاقولخم  هیلک  تاناویح و 
«3 . » دنکیم هدهاشم  دراد ، دنویپ  وا  اب  یبلق  قارشا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تبحم  - 6

هب ار  وا  ادـخ  هک  دراد  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تبحم  تیونعم ، یگزیکاپ و  ییالاو و  رظن  زا  لاعتم  يادـخ  هب  قشع  زا  سپ 
هک يربماـیپ  ناـمه  دـهد ، ناـشمیلعت  تمکح ، باـتک و  دـنک و  هیکزت  تیادـه و  ار  اـهنآ  اـت  درک  ثوعبم  ناـیناهج  يارب  یتـمحر  ناونع 

هک ار  يدبا  باتک  نیا  میرک  نآرق  دشاب و  مدرم  همه  يوس  هب  وا  هداتسرف  ناربمایپ و  متاخ  ات  دیزگرب  شیادخ 
______________________________

.24 هبوت : (- 1)
.165 هرقب : (- 2)

هدنـسب یگداوناـخ  تبحم  یـسنج و  قـشع  تاذ و  ّبح  رکذ  هـب  اـهنت  تـبحم  صوـصخ  رد  ناـشتاقیقحت  رد  دـیدج  ناسانـش  ناور  (- 3)
، تلادـع دـننام  ناسنا  رد  یقـالخا  یلاـع  ياـههنومن  هب  قشع  نینچمه  ناربماـیپ و  هب  شتبحم  ناـسنا و  ییادـخ  قشع  ضرعتم  دـننکیم و 
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زا ناسنا  اهنیمه ، هطساو  هب  اهنت  دنتسه و  یناسنا  ياهتبحم  عاونا  نیرتالاو  زا  اهتبحم  هنوگنیا  هک  یلاح  رد  دنوشیمن ، هریغ  ییوگتـسار و 
. دوشیم زیامتم  ناویح 

 128 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دومرف لزان  وا  رب  تسا ، رتالاب  اهنآ  همه  زا  و  هدش ، قیدصت  نیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  طسوت 

رد دوب . لماک  ناسنا  کی  زا  ياهنومن  هدیدنـسپ ، ياهتلـصخ  تافـص و  نتـشاد  راتفر و  قالخا و  رظن  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
. تسا هدرک  فیصوت  میظع  یقالخا  نتشاد  هب  ار  وا  هک  نآرق  دوخ  زا  رتالاب  یلیلد  هچ  صوصخ  نیا 

«1 .« » ياهتسارآ گرزب ) یعرش  نییآ و  و   ) میظع یقلخ  وکین  رب  وت  تقیقح  رد  و   » ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو 
يارب هنانامرهق  دش و  لمحتم  ار  یمالسا  توعد  ياهیتخس  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دراد ، نامیا  ادخ  هب  یتسارب  هک  ینمؤم  درف  و 
قـشع ادـیدش  زین  دومن ، ییامنهار  تیادـه  رون  هب  یهارمگ  یکیرات  زا  ار  تیرـشب  درک و  داهج  ناهج ، هشوگ  راـهچ  رد  مالـسا  شرتسگ 

. دزرویم
رد ار  نآ  البق  ام  هک  هبوت  هروس  زا  مراهچ  تسیب و  هیآ  رد  دـنکیم . شرافـس  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نتـشاد  تسود  هب  ار  اـم  نآرق 

. تسا هدروآ  ادخ  تبحم  هارمه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تبحم  میدرک ، رکذ  هّللا » ّبح   » زا ثحب  نایرج 
وا ياپ  ياج  اپ  دـنکیم و  يوریپ  وا  زا  راتفر  قالخا و  رد  دـهدیم و  رارق  لمع  یلاـع  هنومن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یعقاو  نمؤم 

. دیوجیم تیاده  وا  رهطم  كاپ و  شور  هریس و  زا  دوخ  یگدنز  رد  دراذگیم و 
هچ ادخ  لوسر  هب  يادتقا  رد  ار  امـش  هتبلا   » ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

ادخ و باوث  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  رایسب  تداعس  ریخ و  وکین ، لاعفا  فاصوا و  رگید  هچ  نمشد و  اب  تمواقم  ربص و  رد 
______________________________

.4 ملق : (- 1)
 129 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » دنک رایسب  ادخ  دای  دشاب و  راودیما  تمایق  زور 

يداش د -

لیان اوقت ، نامیا و  ای  ملع و  تیقفوم ، ذوفن ، تردق و  لام ، دننام ، شیوخ  هقالع  دروم  ياهزیچ  هب  دـسرب و  دوخ  هتـساوخ  هب  هاگره  ناسنا 
. تسا یگدنز  رد  ناسنا  فادها  رب  ینتبم  یبسن و  يرما  يداش  نیاربانب ، دنکیم . ساسحا  رورس  يداش و  زا  یتلاح  دوخ  رد  دیآ ،

نیا ققحت  رد  شتیقفوم  دشاب ، رگید  يویند  تاماقم  ذوفن و  تردق و  هب  یبایتسد  لام و  يروآ  عمج  یگدـنز  رد  یـسک  فدـه  رگا  الثم 
. دش دهاوخ  وا  رورس  يداش و  ببس  فادها ،

، دشاب يورخا  یتخبـشوخ  هب  یبایتسد  يارب  حـلاص  لمع  يراکزیهرپ و  نامیا و  هب  يدـنبیاپ  کسمت و  شایگدـنز  فدـه  هک  یـسک  اما 
الثم تسا . هدرک  رکذ  ار  يداـش  نیا  عون  ود  ره  نآرق  دـش . دـهاوخ  يو  يداـش  ّتینما و  ساـسحا  شمارآ و  أـشنم  هیاـم و  لـئاسم  نیمه 

: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  ایند  یگدنز  عاتم  هب  یبایتسد  ماگنه  هب  راّفک  يداش 
هک یتروص  رد  دـنداشلد  ایند  عاتم  یناگدـنز و  هب  رفاک ) مدرم  نیا   ) و ٌعاتَم ...«  اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلِاب  اوُحِرَف  َو  ... 

«2 .« » تسین شیب  یلباقان  عاتم  ترخآ  لابق  رد  ایند 
دنکیم ییامنهار  قح  هب  ار  اهنآ  هک  ینآرق  تسا ، هدرک  رکذ  دوشیم ، هدناوخ  اهنآ  رب  نآرق  تایآ  هک  هاگ  نآ  ار  نانمؤم  يداش  نینچمه 

. تسا تمحر  تیاده و  نانآ و  درد  يافش  نآ  رد  و 
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______________________________

.21 بازحا : (- 1)
.26 دعر : (- 2)

 130 ص : یسانشناور ، نآرق و 
اوُحَْرفَْیلَف َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِش  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

بناج زا  تسا  نانمؤم  رب  تمحر  تیادـه و  امـش و  ياهلد  يافـش  زردـنا و  دـنپ و  همه  هک  ياهمان  ملاـع  مدرم  يا   » َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  َوُه 
زا رتدیفم  رتهب و  نآ  هک  دیوش  نامداش  ادخ  تمحر  لضف و  هب  ارصحنم  دیاب  امش  هک  وگب  قلخ  هب  لوسر  يا  دمآ . امـش  تاجن  يارب  ادخ 

«1 .« » دینکیم هتخودنا  دوخ  يارب  هک  تسا  یتورث 
یگدنز کی  زا  تقیقح  رد  صخش  نیا  دنتسه ، نینچ  زین  مدرم  رثکا  هک  دشاب ، ایند  عاتم  یسک  یلاحـشوخ  يداش و  أشنم  هک  یتروص  رد 

يداش و ساسحا  دـنک ، اطع  رایـسب  لام  يزور و  تعـسو  یتسردـنت و  تمعن  وا  هب  دـنوادخ  یتقو  اریز ، تسین . دـنمهرهب  یتابث  اـب  مارآ و 
زا یخرب  دسرب و  وا  هب  ییالب  ای  ررـض  هاگ  ره  و  درادیم ، زاب  ادـخ  رکـش  دای و  زا  ار  وا  ایند  ياهعاتم  اهتمعن و  نیا  دـنکیم و  یتخبـشوخ 
نآ زا  زوـنه  هک  زین  ار  يرگید  ياـهتمعن  دوـشیم و  هریچ  وا  رب  يدـیماان  سأـی و  دـهدب ، تسد  زا  هدوـب  دـنمهرهب  نآ  زا  هک  ار  ییاـهتمعن 

، يدیماان ساسحا  یتخبـشوخ و  ساسحا  نایم  ناسون ، بارطـضا و  رد  هراومه  یناسنا  نینچ  بیترت ، نیا  هب  دنکیم . راکنا  تسا  دـنمهرهب 
. دربیم رس  هب 

ٌحِرََفل ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتائِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَـض  َدـَْعب  َءامْعَن  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  ٌروُفَک  ٌسُؤََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اهانْعََزن  َُّمث  ًۀَـمْحَر  اَّنِم  َناـْسنِْإلا  اَْـنقَذَأ  ِْنَئل  َو 
وا زا  تمعن  نآ  درک ) نارفک  نوچ   ) سپـس دـنک ) رکـش  اـت   ) میدرک رادروـخرب  یتـمحر  تمعن و  زا  اـیند ) رد   ) ار رـشب  اـم  رگا  و   » ٌروُـخَف

نارفک يدیمون و  يوخ  هب  تخس  میتفرگزاب ،
______________________________

.58 ، 57 سنوی : (- 1)
 131 ص : یسانشناور ، نآرق و 

تسا و هدـمآ  رـس  نم  جـنر  تمحز و  راـگزور  رگید  هک  دوش  لـفاغ  رورغم و  میناـسر  یتنحم  زا  سپ  یتمعن  هب  ار  یمدآ  رگا  و  دـتفارد .
«1 .« » دوش ترخافم  ینامداش و  مرگرس 

رد یصخش  نینچ  دشاب ، یگدنز  رد  یهلا  شور  زا  يوریپ  حلاص و  لمع  اوقت و  ادخ و  هب  نامیا  یسک ، یلاحـشوخ  يداش و  أشنم  رگا  اما 
: تسا قداص  شدروم ، رد  لاعتم  يادخ  مالک  نیا  دنکیم و  یگشیمه  یقیقح و  یتخبشوخ  ساسحا  عقاو 

راک نز  درم و  زا  سکره   » َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ًۀَـبِّیَط  ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم 
لمع زا  رتهب  رایـسب  يرجا  مینادرگیم و  دبا )  ) هدنز تداعـس  اب  شوخ و  یناگدنز  رد  ار  وا  ام  درآ  ياج  هب  اطخ  هب  نامیا  طرـش  هب  یکین 

«2 .« » مینکیم اطع  وا  هب  تسا  هدرک  هک  یکین 
فطل و يور  زا  دـهدیم و  تاـجن  زور  نآ  ّرـش  زا  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  هک  هاـگنآ  تماـیق ، زور  رد  ار  نمؤم  یلاحـشوخ  نینچمه  نآرق 

: دیامرفیم فیصوت  نینچ  دنکیم ، میعن  تشهب  لخاد  تمحرم ،
لد نادنخ و  يور  اهنآ  هب  تشاد و  ظوفحم  ار  نانآ  زور  نآ  هنتف  ّرش و  زا  مه  ادخ   » ًاروُرُـس َو  ًةَرْـضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَـش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف 

«3 .« » درک اطع  نامداش 
______________________________

.10 ، 9 دوه : (- 1)
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.97 لحن : (- 2)
.11 ناسنا : (- 3)

132 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ترفن ه :.

زازئمـشا و رّفنت و  ساسحا  ای  شریذـپ ، لیامت و  مدـع  ساسحا  زا : تسا  تراـبع  دـشابیم ، تبحم  دـض  یلاـعفنا  تلاـح  یعون  هک  ترفن 
. دنشاب راتفر ، لامعا و  ای  ءایشا  ای  صاخشا  لماوع  نیا  هک  نآ  زا  معا  دنازیگنایمرب  ار  ساسحا  نیا  هک  یلماوع  زا  يرود  هب  لیامت 

هب رجنم  انایحا  هک  دـهدیم  خر  یعازن  فالتخا و  مهافت و  ءوس  رهوش  نز و  نایم  یهاگ  اما ، تسا  ییوشانز  یگدـنز  هیاپ  تبحم ، هچرگ 
. دوشیم رگیدکی  زا  ترفن  تلاح  شیادیپ 

لیاسم هنوگ  نیا  رب  هبلغ  يارب  دـهاوخیم  ام  زا  دـنکیم و  هراشا  دـیآیم  شیپ  نارـسمه  يارب  یهاـگ  هک  يدـنیاشوخان  لـیاسم  هب  نآرق 
. میروآ مهارف  ار  ییوشانز  یگدنز  رارمتسا  ناکما  هلیسو  نیدب  مینک و  شالت 

فاصنا اب  نانز )  ) اهنآ اب  یگدنز  رد  و  ًارِیثَک ...«  ًاْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَی  َو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِشاع  َو  ... 
ریخ نآ  رد  ادخ  هک  یلاح  رد  تسامش  دنسپان  اهزیچ  اسب  هک ) دینکم  تهارک  راهظا   ) دنشابن امش  دنسپلد  هک  نانچ  دیـشاب و  راتفرـشوخ  و 

«1 .« » تسا هدومرف  رّرقم  امش  يارب  رایسب 
هک یکـشر  تداسح و  سح  کیرحت  ببـس  هب  ای  رفنت  نیا  دوشیم . رفنتم  يرکف  فالتخا  ّتلع  هب  صاخـشا  ای  صخـش  زا  یهاگ  ناـسنا 

يرگید لماوع  ای  دناهدرک و  مهارف  ار  وا  تیمورحم  تابجوم  اهنآ  هک  نیا  ای  و  دیآیم ، دـیدپ  تسوا ، هب  تبـسن  نارگید  يرترب  زا  یـشان 
. دنتشاد لد  رد  ار  اهنآ  هنیک  دمآیم و  ناشدب  نانمؤم  زا  ناقفانم  رافک و  الثم  دنزیگنایمرب ...  وا  رد  ار  ترفن  یعون  هک 

______________________________

.19 ءاسن : (- 1)
 133 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت  ام  َو  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  ْمُکَنُولْأَی  ْمُِکنوُد ال  ْنِم  ًۀـَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اْوَلَخ اذِإ  َو  اَّنَمآ  اُولاـق  ْمُکوَُقل  اذِإ  َو  ِهِّلُک  ِباـتِْکلِاب  َنُونِمُْؤت  َو  ْمُکَنوُّبُِحی  ـال  َو  ْمُهَنوُّبُِحت  ِءـالوُأ  ُْمْتنَأ  اـه  َنُولِقْعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتاـیْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَـق 
اِهب اوُحَْرفَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْکبُِصت  ْنِإ  َو  ْمُهْؤُسَت  ٌۀَنَسَح  ْمُکْـسَسْمَت  ْنِإ  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکِْظیَِغب  اُوتُوم  ُْلق  ِْظیَْغلا  َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع 

زارمه یمیمـص  تسود  دوخ  نانیدـمه  ریغ  زا  نامیا  لها  يا   » ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اـِمب  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَـش  ْمُهُدـْیَک  ْمُکُّرُـضَی  ـال  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  َو 
جـنر و رد  امـش  هک  دـنلیام  هشیمه  اهنآ  دـننکن ، یهاتوک  ياهرذ  امـش  راک  رد  داسف  للخ و  زا  دنمالـسا  نید  ریغ  هب  هک  اهنآ  هچ ، دـیریگن 
رب هک  تسا  نآ  زا  شیب  دنرادیم  ناهنپ  لد  رد  هچ  نآ  اققحم  هک  یتروص  رد  دنزاس  راکشآ  مه  نابز  رب  ار  امـش  ینمـشد  دیـشاب ، یتخس 
امش هک  نانچ  دیشاب  هاگآ  دیدنب . راک  هب  هشیدنا  لقع و  رگا  میدرک  نایب  یبوخ  هب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دوشیم ، راکـشآ  ناشنابز 
اهنآ اب  دیراد  نامیا  ینامـسآ  بتک  همه  هب  نوچ  امـش  تشاد  دـنهاوخن  تسود  ار  امـش  نانآ  دـیرادیم  تسود  ار ) نارفاک  ینعی   ) ار اهنآ 

نیدب وگب  دنریگ ، نادند  هب  مشخ  تشگنارس  هنیک  تدش  زا  دنوش  اهنت  نوچ  دننک و  نامیا  راهظا  امش  عماجم  رد  اهنآ  اما  دینکیم  تبحم 
دنوش و نیگمغ  لاحدب و  نآ  زا  دیآ ، شیپ  یلاحـشوخ  ار  ناناملـسم  امـش  رگا  تسا . هاگآ  الماک  اهلد  نورد  زا  ادـخ  هک  دـیریمب ، مشخ 

امش هب  نانآ  توادع  رکم و  زا  دیـشاب  راکزیهرپ  دینک و  هشیپ  ربص  امـش  رگا  اما  دنوش  لاحـشوخ  نادب  دسر  يراوگان  هثداح  امـش  هب  رگا 
«1 .« » تسا طیحم  هاگآ و  دننکیم  هچ  نآ  رب  دنوادخ  انامه  هک  دیسر  دهاوخن  یبیسآ  چیه 

زا الثم  دـهاوخیم . دوخ  يارب  ار  یبوخ  ریخ و  درادیم و  تسود  ار  دوخ  ناسنا  میدرک ، هراشا  تاذ  بح  ثحبم  رد  ـالبق  هک  روط  ناـمه 
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جنر درازایب و  ار  وا  هک  ییاهزیچ  ای  گرم و 
______________________________

.120 - 118 نارمع : لآ  (- 1)
 134 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق دراد . دوجو  وا  رب  رازآ  بیـسآ و  ندـمآ  دراو  ای  گرم  لامتحا  اریز ، دـیآیم  شدـب  گـنج  زا  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  رفنتم  دـهد ،
: دیامرفیم فیصوت  نینچ  ار  گنج  زا  ناسنا  ترفن 

 ... ْمَُکل ٌهْرُک  َوُه  َو  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 
«1  ...« » تسا هورکم  راوگان و  امش  رب  هک  نآ  لاح  دیدرگ و  ررقم  امش  يارب  داهج  مکح  »

هدیـسر ییالاو  زا  هجرد  نآ  هب  اعقاو  وا  رد  هدیقع  يورین  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  شاهدـیقع ، هار  رد  یناشفناج  يراکادـف و  هب  ناسنا  مادـقا 
رگیدمه زا  ادخ  هار  رد  تداهـش  يارب  نانمؤم  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  تسا . رتدنمورین  زین  تاذ  بح  زا  رتدنمـشزرا و  شناج  زا  یتح  هک 

لیبس یف  داهج  رد  ار  ناشناج  ای  دننک و  قافنا  ار  ناشلام  هک  نیا  زا  دوب  هدشن  رقتسم  ناشاهلد  رد  نامیا  هک  یناقفانم  اما  دنتفرگیم  یشیپ 
راک نیا  زا  زین  ار  نارگید  هک  نانچ  دنوشن ، جراخ  هنیدم  زا  ربمایپ  هارمه  داهج  يارب  هک  دندادیم  حیجرت  دنتشاد و  ترفن  دنزاس ، ادف  هّللا 

. دنوشن جراخ  هنیدم  زا  دندرکیم  قیوشت  دیدش  يامرگ  هناهب  هب  ار  اهنآ  دنتشادیم و  زاب 
ُران ُْلق  ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِْفنَت  اُولاـق ال  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَأـِب  اوُدِـهاُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َفـالِخ  ْمِهِدَـعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف 

لام و هب  هدـهاجم  دـندیزرو و  فلخت  ادـخ  لوسر  باکر  رد  داهج  مکح  زا  دنلاحـشوخ  هک  ییاـهنآ   » َنوُهَقْفَی اُوناـک  َْول  ارَح  ُّدَـشَأ  َمَّنَهَج 
نطو زا  نازوس  ياوه  نیا  رد  امش  دنتفگیم  اهنآ  هب  هدرک و  عنم  داهج  زا  مه  ار  نانمؤم  دوب و  راوگان  تخس  نانآ  رب  ادخ  هار  رد  ناشناج 

«2 .« » دندیمهفیم رگا  تساوه  نیا  زا  رتنازوس  رایسب  خزود  شتآ  وگب  ار  نانآ  دیورن ، نوریب  دوخ 
______________________________

.216 هرقب : (- 1)
.81 هبوت : (- 2)

 135 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » دنراد تهارک  تخس  هک  نآ  زج  دننکیمن  قافنا  و  َنوُهِراک ...«  ْمُه  َو  اَّلِإ  َنوُقِْفُنی  َو ال  ... 

زا سپ  هک  ینانمؤم  زا  نآرق  دـشاب . هتـشادن  ترفن  دوخ  نمؤم  ناردارب  زا  هک  درادیم  او  ار  وا  دراذـگیم و  ریثأـت  نمؤم  سفن  رد  ناـمیا ،
هنیک و ناشلد  رد  دزرمایب و  ار  اهنآ  زا  شیپ  نانمؤم  هانگ  ات  دنتـساوخیم  ادخ  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  نیعبات ) ینعی   ) دندمآ نارجاهم  راصنا و 

. تسا هدرک  دیجمت  شیاتس و  دهدن ، رارق  اهنآ  زا  یترفن 
ٌفَُؤر َکَّنِإ  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  الِغ  اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجت  َو ال  ِنامیِْإلِاب  انوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِـنناوْخِِإل  َو  اـَنل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ُؤاـج  َنیِذَّلا  َو 

هک ام  ینید  ناردارب  ام و  رب  اراگدرورپ  دننکیم ؛ ضرع  ادخ  هاگرد  هب  اعد  رد  مه  و  دندمآ ، راصنا  نارجاهم و  زا  سپ  هک  نانآ  و   » ٌمیِحَر
رایـسب ناگدـنب ) قح  رد   ) هک ییوت  اراگدرورپ  هدـم ، رارق  نانمؤم  دـسح  هنیک و  چـیه  اـم  لد  رد  شخبب و  دنتفاتـش  اـم  زا  شیپ  ناـمیا  رد 

«2 .« » ینابرهم فوؤر و 

تریغ و -

، يو بوبحم  درف  دنک  ساسحا  هک  دنکیم  شـساسحا  ینامز  الومعم  ناسنا  هک  لد  یگریت  هنیک و  ضغب و  اب  هارمه  تسا  یلاعفنا  تریغ ،
ناردارب نایم  رد  هک  تسا  ناـمه  ندرب ، کـشر  تریغ و  جـیار  عاونا  زا  یکی  تسا . هدرک  يرگید  صخـش  فوطعم  ار  شتبحم  اـی  هجوت 
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نیا نآرق  دنراد . تسود  وا  زا  شیب  ار  ناردارب  زا  یکی  ود ، نآ  زا  یکی  ای  ردام  ردپ و  دنک  ساسحا  اهنآ  زا  یکی  هک  ینامز  دـهدیم  خر 
لقن ماگنه  ار  ناردارب  نایم  یلاعفنا  تلاح 

______________________________

.54 هبوت : (- 1)
.10 رشح : (- 2)

 136 ص : یسانشناور ، نآرق و 
فسوی و هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  تبحم  لیلد  هب  اـهنآ  هچ  تسا ، هدرک  فیـصوت  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ناردارب  يارجاـم 

. دندیزرو کشر  تریغ و  فسوی  هب  تبسن  اهنآ ، رب  ود  نآ  حیجرت  شرتکچوک و  شردارب 
ْمُکِیبَأ ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی  ًاضْرَأ  ُهوُحَرْطا  َِوأ  َفُسُوی  اُوُلْتقا  ٍنِیبُم  ٍلالَض  یَِفل  انابَأ  َّنِإ  ٌۀَبْـصُع  ُنَْحن  َو  اَّنِم  انِیبَأ  یلِإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأ  َو  ُفُسُوَیل  اُولاق  ْذِإ 

ام هک  یلاح  رد  دـنرتبوبحم  ام  زا  ردـپ  دزن  نیماینب )  ) شردارب فسوی و  دـنتفگ  ناردارب )  ) هک یماگنه   » َنیِِحلاص ًاـمْوَق  ِهِدـَْعب  ْنِم  اُونوُکَت  َو 
امش اب  طقف  ردپ  هجوت  ات  دینکفیب  یتسدرود  نیمزرس  هب  ار  وا  ای  دیشکب  ار  فسوی  تسا . راکشآ  یهارمگ  رد  ام  ردپ  املسم  میرتدنمورین ،

«1 .« » دوب دیهاوخ  یحلاص  دارفا  دینکیم و ) هبوت  دوخ  هانگ  زا   ) نآ زا  دعب  دشاب و 
زا دوشیم . تفای  نآ  رد  ترفن  لاعفنا  هژیوب  رگید  لاعفنا  دـنچ  زا  يرـصانع  هک  تسا  بکرم  یلاعفنا  يزروکشر ، تریغ و  لاعفنا  هتبلا 

لقن نایرج  رد  نینچمه  نآرق  دزیگنایمرب . ار  نآ  هک  تسا  يدرف  ياذیا  هب  تبسن  لیامت  هنیک و  ترفن و  اب  هارمه  ابلاغ  تلاح  نیا  ور  نیا 
یلمع مادقا  زین  تسا و  هدرک  فیصوت  ار  وا  زا  ندش  اهر  هجیتن  رد  يو و  نتشک  هب  ار  فسوی  ناردارب  لیامت  مالّسلا ، هیلع  فسوی  ناتساد 

. تسا هدش  رکذتم  هاچ  رعق  هب  فسوی  ندنکفا  رد  ار  نانآ 

دسح ز -

یتمعن ياراد  هک  يرگید  صخـش  ياج  رد  تسا  لیام  تخـس  دنکیم  ساسحا  تلاح  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  یلاعفنا  تلاح  یعون  دسح 
بحاص هک  یسک  هب  ناسنا  یهاگ  الثم  دوش . نآ  بحاص  دوخ  ات  دبای  لاوز  وا ؟ زا  تمعن  نآ  هک  دنکیم  وزرآ  دریگ و  رارق  تسا 

______________________________

.8 ، 9 فسوی : (- 1)
 137 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ار تداـسح  عون  نیا  نوراـق ، يارجاـم  لـقن  رد  نآرق  دـشاب . وا  نآ  زا  یتورث  نینچ  دـنکیم  وزرآ  دزرویم و  دـسح  تسا  ناوارف  یتورث 
دـندیزرو و تداسح  وا  هب  مدرم  زا  ياهدـع  دـش و  رهاظ  شموق  نایم  رد  رایـسب  لمجت  تنیز و  اب  نوراق  هک  هاگنآ  تسا ؛ هدرک  فیـصوت 

: دیامرفیم دندوبیم . الط  ناوارف و  لاوما  ياراد  نوراق  دننام  زین  اهنآ  شاک  يا  دندرک  وزرآ 
اب يزور )  ) نوراق هاگنآ   » ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِإ  ُنوُراق  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدـلا  َةاـیَْحلا  َنوُدـیُِری  َنیِذَّلا  َلاـق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف 
هب دنداد  ایند  لام  زا  نوراق  هب  هک  ردق  نامه  شاک  يا  دنتفگ  دـندید ) ار  وا  هک   ) بلط ایند  مدرم  دـمآرد ، شموق  رب  رایـسب  لّمجت  رویز و 

«1 .« » تساراد ار  يرفاو  ظح  گرزب و  ياهرهب  يو  هک  دشیم  اطع  مه  ام 
تیقفوم یمـسج و  تمالـس  دنزرف و  لام و  هب  هک  دـنراد  تسود  اهنآ  زا  یلیخ  دراد و  جاور  مدرم  زا  يرایـسب  نایم  رد  تداسح  عون  نیا 

مرکا ربمایپ  هب  تبـسن  ار  ناکرـشم  دوهی و  تداسح  نآرق  دـنزروب . دـسح  تسا ، هدومرف  اطع  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  یگدـنز ، رد  صاخـشا 
هب تبسن  ار  ناشتداسح  نینچمه  هداد و  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هژیو  ار  نآ  دنوادخ  هک  توبن ، تلیـضف  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. تسا هدرک  فیصوت  هتفای ، صاصتخا  اهنآ  هب  راگدرورپ  يوس  زا  زین  نآ  هک  دنتسه  تیاده  نامیا و  تلیضف  ياراد  هک  ینانمؤم 
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ِلْضَْفلا ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ُهَّللا  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَّزَُنی  ْنَأ  َنیِکِرْـشُْملا  َال  َو  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ام 
لضف و هب  ادخ  نکیل   ) دوش لزان  ادخ  بناج  زا  يزیچ  ناناملسم )  ) امش رب  هک  دنتـسین  لیام  ناکرـشم  باتک و  لها  نارفاک  زگره   » ِمیِظَْعلا

دهاوخب ار  هک  ره  شیوخ  تمحر 
______________________________

.79 صصق : (- 1)
 138 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » تسا میظع  لضف  بحاص  ادخ  و  دنادرگ ) صوصخم 
دنزرویم دـسح  ایآ   » ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَـقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اـم  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ 

ترـضح  ) مالّـسلا هیلع  میهاربا  لآ  رب  ام  هتبلا  هک  دومرف  رادروخرب  دوخ  لضف  هب  ادـخ  ار  اهنآ  نوچ  ناناملـسم ) اـب  ینعی   ) مدرم اـب  دوهی ) )
«2 .« » میدرک اطع  گرزب  یتنطلس  کلم و  اهنآ  هب  میداتسرف و  تمکح  باتک و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

یَّتَح اوُحَفْـصا  َو  اوُفْعاَف  ُّقَْحلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو 
هب دننادرگرب  رفک  هب  ناتنامیا  زا  ار  امـش  هک  دـنراد  نآ  لیم  وزرآ و  باتک  لها  زا  يرایـسب   » ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی 

دیرذگرد و دیسر  یمتس  ناناملسم  امش  هب  اهنآ  زا  رگا  سپ  دش  راکـشآ  اهنآ  رب  قح  هک  نآ  زا  دعب  دنرب  امـش  نامیا  رب  هک  يدسح  ببس 
«3 .« » تساناوت رداق و  زیچ  ره  رب  ادخ  هتبلا  هک  دسرب  حلص ) ای  گنج  هب   ) ادخ نامرف  هک  یماگنه  ات  دینک  ارادم 

هدرک اطع  شردارب  هب  ادـخ  هک  ینوگانوگ  بهاوم  هب  تبـسن  ردارب  کی  الثم  دـیآیم ، شیپ  تداسح  عوضوم  زین  ناردارب  ناـیم  رد  هاـگ 
يارب ار  دوـخ  باوـخ  يارجاـم  هک  داد  رادـشه  مالّـسلا  هیلع  فـسوی  هب  مالّـسلا  هیلع  بوـقعی  لـیلد  نـیمه  هـب  دزرویم . تداـسح  تـسا 

. دنهد رارق  رازآ  ّتیذا و  دروم  ار  وا  ادابم  هک  دوب  كانمیب  فسوی  هب  تبسن  اهنآ  تداسح  زا  اریز  دنکن ، وگزاب  شناردارب 
______________________________

.105 هرقب : (- 1)
.54 ءاسن : (- 2)

.109 هرقب : (- 3)
 139 ص : یسانشناور ، نآرق و 

راهنز زیزع  دـنزرف  هک  تفگ  بوقعی   » ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  ِناْسنِْإِلل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ًادـْیَک  ََکل  اوُدـیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  یلَع  َكایْؤُر  ْصُـصْقَت  َّیَُنب ال  ای  َلاـق 
رایـسب نایمدآ  رب  ناطیـش  ینمـشد  اریز  درب  دـنهاوخ  دـسح  رکم و  وت  هب  ناطیـش ) ياوغا  هب   ) هک نکم  تیاکح  ناردارب  رب  ار  دوخ  باوخ 

«1 .« » تسا راکشآ 
ار لـیباه  یناـبرق  دـنوادخ  هاـگنآ  دوب ، لـیباه  شردارب  هب  تبـسن  لـیباق  تداـسح  تسویپ  عوقو  هب  نیمز  يور  رد  هک  يدـسح  نیتـسخن 

. دشکب ار  شردارب  هک  دش  ياهزیگنا  لیباق  يارب  عوضوم  نیا  تفریذپن و  ار  لیباق  ینابرق  یلو  تفریذپ 
و  » َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  َکَّنَُلْتقََأل  َلاق  ِرَخْآلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  امِهِدَـحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانابُْرق  اـبَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلاـِب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو 
زا دـش و  هتفریذـپ  یکی  زا  دنتـسج  یناـبرق  هب  بّرقت  هک  ار  لـیباه ) لـیباق و   ) مدآ رـسپ  ود  تیاـکح  یتـسار  تقیقح و  هب  اـهنآ  رب  ناوخب 

یهانگ ارم   ) تفگ لیباه )  ) تشک مهاوخ  هتبلا  ار  وت  نم  تفگ  لیباه ) شردارب  هب  دـشن  لوبق  شیناـبرق  هک  لـیباق   ) دـشن هتفریذـپ  يرگید 
«2 .« » تفریذپ دهاوخ  ار  ناراکزیهرپ  ینابرق  ادخ  هک  تسین )

دوش و ّتیذا  رازآ و  راچد  دوسحم  صخـش  دـنک  وزرآ  هک  درادیماو  ار  وا  دزیگنایمرب و  ترفن  هنیک و  ناسنا  رد  تریغ  دـننام  تداـسح 
ار وا  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ناردارب  ای  تشک و  ار  لیباه  شردارب  لیباق  هک  روطنامه  درادیماو ، يو  رازآ  زواجت و  هب  ار  ناسنا  زین  یهاـگ 

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


دوسحم و صخش  زا  رفنت  هب  رجنم  تداسح ، تلاح  هک  اج  نآ  زا  « 3 . » دندنکفا هاچ  نورد  هب 
______________________________

.5 فسوی : (- 1)
.27 هدئام : (- 2)

. دش تشهب  زا  وا  جارخا  ثعاب  هک  دوب  ترضح  نآ  هب  وا  تداسح  هجیتن  رد  مالّسلا ، هیلع  مدآ  هب  ناطیش  هنیک  نینچمه  (- 3)
 140 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. میربب هانپ  وا  هب  دوسح  دارفا  ّرش  زا  هک  دهاوخیم  ام  زا  دنوادخ  دوشیم ، يو  هب  زواجت  زین  وا و  ندرزآ 
«1 (. » مربیم هانپ  ادخ  هب   ) دزورفارب دسح  کشر و  شتآ  نوچ  هاوخدب  دوسح  ّرش  زا  و   » َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِم  َو 

هودنا ح -

ای دـهدب ، تسد  زا  ار  ییاهبنارگ  زیچ  ای  زیزع  صخـش  ناسنا  هک  دـیآیم  شیپ  یتقو  تسا و  رورـس  يداش و  دـض  یلاـعفنا  تلاـح  هودـنا 
اهنآ دزن  نادـنزرف  هک  یتقو  الومعم  ناردام  ناردـپ و  دوش . تسکـش  راچد  مهم  يراک  ماجنا  رد  هک  نیا  ای  دـهد و  خر  شیارب  ياهثداـح 

. دننکیم هودنا  ساسحا  دیآ ، شیپ  ناشیارب  يدنیاشوخان  هلأسم  ای  دسرب و  اهنآ  هب  يرازآ  ای  دنشابن 
رود وا  زا  ار  یسوم  بآ ، جوم  دنکفا و  هناخدور  هب  تشاذگ و  یقودنص  رد  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ردام  هودنا  هب  نآرق 

: دیامرفیم هراشا  نینچ  درک ،
 ... َنَزَْحت َو ال  اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهانْدَدَرَف 

فرطرب یّلک  هب  شهودـنا  نزح و  دوش و  نشور  یـسوم  لامج  هب  شاهدـید  ات  میدـنادرگرب  شرداـم  هب  ار  یـسوم  اـم  هلیـسو ) نیدـب   ) «و
«2 .« » ددرگ

 ... َنَزَْحت َو ال  اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  َکِّمُأ  یلِإ  َكانْعَجَرَف  ... 
«3  ...« » دوش فرطرب  شهودنا  ددرگ و  نشور  شاهدید  وت  رادید  هب  ات  میدینادرگرب  تردام  هب  ار  وت  هلیسو ) نیدب   ) ام و  »... 

______________________________

.5 قلف : (- 1)
.13 صصق : (- 2)

.40 هط : (- 3)
 141 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. تسا هدرک  فیصوت  نینچ  مالّسلا  هیلع  فسوی  شدنزرف  نادقف  رد  ار  مالّسلا  هیلع  بوقعی  هودنا  نآرق 
َْوأ ًاـضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذـَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاـَت  اُولاـق  ٌمیِظَک  َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاـْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو  َفُسُوی  یلَع  یفَـسَأ  اـی  َلاـق  َو  ْمُْهنَع  یَّلََوت  َو 

اهنآ زا  يور  نزح ) تدـش  زا   ) بوقعی هاگنآ   » َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْـشَأ  اـمَّنِإ  َلاـق  َنیِِکلاـْهلا  َنِم  َنوُکَت 
لد غاد  نارجه و  زوـس  دـش و  دیفـس  فـسوی ) راـظتنا  رد   ) شنامـشچ مغ  هیرگ  زا  مزیزع و  فـسوی  قارف  رب  افـسا  او  تـفگ  دـینادرگب و 
دوخ ای  يوش و  ضیرم  شقارف  هصغ  زا  ات  ینک  فسوی  فسوی  میاد  ردق  نآ  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ  تمالم  هب  شنادـنزرف  تفهنب .

هک مناد  يزیچ  ادخ  باسحیب  فطل  زا  میوگ و  ادخ  اب  دوخ  لد  درد  مغ و  نم  تفگ  نادنزرف ) هب   ) بوقعی يراپـس . كاله  تسد  هب  ار 
«1 .« » دینادیمن امش 

يارب ترـضح  نآ  هارمه  دندرک  تساوخرد  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  هک  ار  يریقف  نانمؤم  هودـنا  تلاح  نینچمه  نآرق 
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نایرگ اهنآ  هجیتن  رد  دهدب و  اهنآ  هب  درادن  يزیچ  هک  دومرف  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  اما ، دنورب - نوریب  هنیدـم  زا  داهج 
: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  دنتشگزاب - ربمایپ  دزن  زا  نیگهودنا  و 

َنوـُقِْفُنی اـم  اوُدِـجَی  اَّلَأ  ًاـنَزَح  ِْعمَّدـلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأ  َو  اْوَّلَوـَت  ِْهیَلَع  ْمُُکلِمْحَأ  اـم  ُدِـجَأ  ـال  َْتُلق  ْمُهَلِمْحَِتل  َكْوـَتَأ  اـم  اذِإ  َنیِذَّلا  یَلَع  ـال  َو 
هک یلام  نم  هک  یهد  خساپ  وت  يزاس و  اّیهم  ار  اهنآ  رفـس  مزاول  داز و  هک  دنیآ  وت  دزن  هدـش و  داهج  ياّیهم  هک  ینانمؤم  نآ  رب  نینچمه  »

هک تسا  يراج  ناشنامشچ  زا  کشا  نزح  تّدش  زا  هک  یلاح  رد  دندرگیمرب  اهنآ  مرادن و  منک  تدعاسم  امش  هب 
______________________________

.86 - 84 فسوی : (- 1)
 142 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » تسین داهج  كرت  رب  یهانگ  جرح و  مه  اهنآ  رب  دنزاس  مهارف  ار  دوخ  رفس  جراخم  دنناوتیمن  ارچ 
شترـضح نتـشک  يارب  شیرق  راـفک  دوـب و  راـغ  رد  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  هارمه  هـک  یماـگنه  ار  رکب  وـبا  هودـنا  ساـسحا  نآرق 

. تسا هدرک  رکذ  زین  دندرکیم ، ناشبیقعت 
 ... انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ... 

ناشیرپ هک  رکب  وبا   ) دوخ رفسمه  قیفر و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ینعی   ) دندوب راغ  رد  هک  نت  ود  نآ  زا  یکی  هک  هاگنآ  »... 
«2  ...« » تسام اب  ادخ  هک  سرتم  تفگ  دوب ) برطضم  و 

تباجا تسا ، هدـش  لزان  وا  رب  هک  ینآرق  ادـخ و  هب  نامیا  يارب  ار  شتوعد  هکم ، رافک  دـیدیم ، یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
. درکیم هودنا  مغ و  ساسحا  دننکیمن ،

ربمغیپ يا   » ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  اظَح  ْمَُهل  َلَعْجَی  اَّلَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  ًاْئیَش  َهَّللا  اوُّرُـضَی  َْنل  ْمُهَّنِإ  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  َو ال 
راکنایز ملاـع  ود  رد  ار  دوخ  هکلب   ) دـناسرن ناـیز  زگره  دـنوادخ  هب  اـهنآ  رفک  دنباتـشیم  رفک  هار  هب  یهورگ  هک  شاـبم  كانهودـنا  وت 

«3 .« » دوب دهاوخ  خزود  تخس  باذع  ناشبیصن  دشابن و  ترخآ  ملاع  رد  یبیصن  چیه  ار  نانآ  هک  دهاوخیم  ادخ  و  دننک )
______________________________

.92 هبوت : (- 1)

.40 هبوت : (- 2)
.176 نارمع : لآ  (- 3)

 143 ص : یسانشناور ، نآرق و 
دوشیم رفاک  هک  ره  رفک  زا  وت  ام  لوسر  يا   » ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُننَف  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإ  ُهُْرفُک  َکـْنُزْحَی  ـالَف  َرَفَک  ْنَم  َو 

قلخ ياهلد  رارسا  زا  ادخ  انامه  هک  میزاسیم  هگآ  ناشرادرک  رفیک  زا  تخـس  ار  نانآ  ام  تسام و  يوس  هب  ناشعوجر  هک  شابم  نوزحم 
«1 .« » تسا هاگآ  مه 

. دشیم نیگهودنا  دینشیم  دوخ  بیذکت  ادخ و  هرابرد  ار  نارفاک  نانخس  یتقو  نینچمه  ترضح  نآ 
راکـشآ ناهنپ و  هچ  نآ  ره  ام  دـنکن  نوزحم  ار  وت  ناکرـشم  نیا  نخـس  لوسر  يا  و   » َنُوِنْلُعی ام  َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَن  اَّنِإ  ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  الَف 

«2 (.« » میناسریم ناشرفک  رفیک  هب  و   ) مینادیم ار  همه  دنیوگ 
وت بیذـکت  رد  نارفاک  هک  مینادیم  ام   » َنوُدَـحْجَی ِهَّللا  ِتایِآب  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َو  َکَنُوبِّذَُـکی  ْمُهَّنِإَف ال  َنُولوُقَی  يِذَّلا  َکـُنُزْحََیل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَن  ْدَـق 

( نالوسر و   ) تایآ همه  هکلب ، ار  وت  اهنت  هن  ناراکمتـس  نآ  هک  راد ) داـش  لد   ) دزاـسیم نیگمغ  هدرـسفا و  ار  وت  هک  دـنیوگیم  یناـنخس 
«3 .« » دننکیم راکنا  ار  ادخ 
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ياهریت یلاعفنا  تلاح  ود  سرت  هودـنا و  هک  دـهدیم  ناـشن  نیا  تسا و  هدرک  رکذ  سرت  راـنک  رد  ار  هودـنا  تاـیآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق 
يافص دنوش  ضراع  ناسنا  رب  رگا  هک  دنتسه 

______________________________

.23 نامقل : (- 1)
.76 سی : (- 2)
.33 ماعنا : (- 3)

 144 ص : یسانشناور ، نآرق و 
، حلاص لمع  يراکزیهرپ و  ادخ و  هب  نامیا  رد  هک  دنتـسه  عوضوم  نیا  هدنهد  ناشن  نینچمه  روبزم  تایآ  دنزاسیم ، هریت  ار  شایگدنز 

ياهنومن ریز  تایآ  دزادرپیم . ناشنامرد  هب  اـهنآ  دوجو  تروص  رد  درادیم و  نوصم  هودـنا  سرت و  زا  ار  ناـسنا  هک  دراد  دوجو  ییورین 
: دنتسه تایآ  عون  نیا  زا 

ات دـییآ  دورف  تشهب  زا  همه  میتفگ   » َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  َيادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُـه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاـعیِمَج  اـْهنِم  اوُِطبْها  اَْـنُلق 
دهاوخن نیگهودنا  كانمیب و  ترخآ ) ایند و  رد   ) زگره دـنک  وا  يوریپ  سک  ره  سپ  دـیآ  امـش  يارب  ییامنهر  نم  بناج  زا  هک  هاگنآ 

«1 .« » تشگ
نوچ مدآ  نادـنزرف  يا   » َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  َحَلْـصَأ  َو  یقَّتا  ِنَمَف  ِیتایآ  ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  ای 

یهودنا سرت و  چیه  تفاتش  هتسیاش  راک  هب  درک و  هشیپ  اوقت  هک  ره  سپ  دننک  نایب  امش  يارب  ارم  تایآ  دنیایب و  امش  سنج  زا  یناربمغیپ 
«2 .« » دوب دهاوخن  اهنآ  رب  یبقع ) ایند و  رد  هدنیآ  هتشذگ و  زا  )

هک نآ  يارب  زج  ار  ناربـمغیپ  اـم   » َنُونَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  ـالَف  َحَلْـصَأ  َو  َنَمآ  ْنَمَف  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  اَّلِإ  َنِیلَـسْرُْملا  ُلِـسُْرن  اـم  َو 
ادبا تسین و  یمیب  وا  رب  زگره  درک  هتـسیاش  راک  دروآ و  نامیا  سک  ره  سپـس  میداتـسرفن  دنناسرتب  ار ) نادب   ) دنهد و هدژم  ار ) نابوخ  )

«3 .« » دوب دهاوخن  نیگهودنا 
______________________________

.38 هرقب : (- 1)
.35 فارعا : (- 2)

.48 ماعنا : (- 3)
 145 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مکح میلـست  تهج  ره  زا  هک  یـسک  يرآ   » َنُونَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  َو  ِهِّبَر  َدـْنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  یَلب 
ایند و رد  یهودنا  نزح و  چیه  هشیدنا و  فوخ و  چیه  ار  وا  دوب و  دـهاوخ  گرزب  ادـخ  دزن  شرجا  ملـسم  دـش  راکوکین  دـیدرگ و  ادـخ 

«1 .« » دوب دهاوخن  ترخآ 

[ تمادن  ] ینامیشپ ط -

نیا رب  وزرآ  هداد و  ماجنا  ناسنا  هک  هچنآ  رب  سفن  تمالم  نآ و  باکترا  زا  فسأت  هانگ و  ساسحا  زا  هک  تسا  یلاـعفنا  یتلاـح  تمادـن 
. دوشیم یشان  دادیمن ، ماجنا  ار  راک  نآ  شاک  يا  هک 

لامعا زا  يرود  هب  وا  قیوشت  ناسنا و  تیصخش  ياوتسا  مهم  لماوع  زا  تشز ، راک  ماجنا  زا  ینامیشپ  ناسنا و  دوخ  طسوت  سفن  شنزرس 
رگتمالم سفن  تیمها  هب  دـنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  دوشیم . سفن  شنزرـس  ینامیـشپ و  ثعاب  هک  تسا  یناهانگ  باکترا  تسیاـشان و 
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. تسا هدرک  دای  دنگوس  دنوشیم ، شتمالم  ینامیشپ و  ببس  هک  یناهانگ  زا  يرود  هب  ناسنا  راتفر  تیاده  داشرا و  رد  هماّول ) )
رپ سفن  هب  مسق  و  تمایق . گرزب )  ) زور هب  مسق  دنتـشادنپ ) نارفاـک  هک   ) تسین نینچ   » ِۀَـماَّوَّللا ِسْفَّنلاـِب  ُمِْسقُأ  ـال  َو  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ـال 

«2 .« » دروخ ترسح  دنک و  تمالم  رایسب  هانگ  ریصقت و  رب  ار  دوخ  تمایق  رد  هک  ناسنا  سفن  ینعی   ) تمالم ترسح و 
______________________________

.112 هرقب : (- 1)
.2 ، 1 تمایق : (- 2)

 146 ص : یسانشناور ، نآرق و 
نآ دنمانیم و  لآهدـیا » نم   » ای رترب » نم   » ار نآ  ناواک ، ناور  دـیورف و  میمانیم و  نادـجو  ار  نآ  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  هماّول »  » سفن

ات درادیماو  ار  وا  دنکیم و  شتمالم  اهاطخ  باکترا  هب  تبـسن  دشکیم و  هبـساحم  هب  شیاهراک  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  سفن  زا  یـشخب 
. دنک ینامیشپ  ساسحا  هانگ  باکترا  هب  تبسن 

هب ناشطوبه  زا  شیپ  مالّسلا  امهیلع  اوح  مدآ و  ام  ردام  ردپ و  يارب  هک  تسا  ینایرج  نامه  درک  ینامیشپ  ساسحا  رشب  هک  يراب  نیتسخن 
ار اهنآ  دنوادخ  هک  یتخرد  هویم  زا  دندرک و  یچیپرس  دوخ  راگدرورپ  روتسد  زا  اهنآ  داتفا . قافتا  دندوب ، تشهب  رد  هک  یماگنه  نیمز و 

بلط وا  زا  دندروآ و  يور  ادخ  هب  دـندش و  نامیـشپ  اهنآ  دـش و  راکـشآ  ناشتروع  هجیتن  رد  دـندروخ  دوب ، هدرک  عنم  نآ  هب  یکیدزن  زا 
. دندرک هبوت  شزرمآ و 

اْهنَع ُناْطیَّشلا  اَمُهَّلَزَأَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِش  ُْثیَح  ًادَغَر  اْهنِم  الُک  َو  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  اْنُلق  َو 
َباتَف ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  ٍنیِح  یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  ٌّوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  اَْـنُلق  َو  ِهِیف  اـناک  اَّمِم  اـمُهَجَرْخَأَف 

چیهیب دـیهاوخب  هک  تمعن  ره  زا  اـج  نآ  رد  نیزگ و  ياـج  تشهب  رد  دوخ  تفج  اـب  وـت  مدآ  يا  میتـفگ  و   » ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُـه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع 
ار اوح  مدآ و  ناطیـش  سپ  دوب . دیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  بیـس ) ای  مدنگ   ) تخرد نیا  هب  یلو  دیوش  رادروخرب  تمحز 
هک دـییآ  دورف  تشهب  زا  هک  میتفگ  سپ  دروآ . نوریب  ماـقم  نآ  زا  ار  ناـنآ  نایـصع  نیدـب  دـندروخ و  تخرد  نآ  زا  اـت  دـنکفا  شزغل  هب 

تخومآ یتاملک  دوخ  يادخ  زا  مدآ  سپ  دوب . دهاوخ  هاگمارآ  رارق و  گرم  زور  ات  نیمز  رد  ار  امش  دینمـشد و  ار  یخرب  امـش  زا  یخرب 
«1 .« » تسا ریذپهبوت  نابرهم و  ادخ  اریز  دیدرگ  وا  هبوت  نتفریذپ  بجوم  هک 

______________________________

.37 - 35 هرقب : (- 1)
 147 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هتشک لیباق  شردارب  تسد  هب  لیباه  هک  دوب  یتقو  درک  ینامیـشپ  ساسحا  ایند  رد  رـشب  هک  يراب  نیمود  مالّـسلا ، هیلع  مدآ  نایرج  زا  سپ 
«1 . » دش نامیشپ  لمع  نیا  زا  لیباق  دعب  و  دش ،

َأ یتَْلیَو  ای  َلاق  ِهیِخَأ  َةَأْوَس  يِراُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرَْألا  ِیف  ُثَْحبَی  ًاـبارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف  َنیِرِـساْخلا  َنِم  َحَبْـصَأَف  ُهَلَتَقَف  ِهیِخَأ  َلـْتَق  ُهُسْفَن  َُهل  ْتَعَّوَطَف 
نتـشک رب  ار  وا  سفن ، ياوه  وگتفگ ) نیا  زا  سپ   ) هاـگنآ  » َنیِمِداَّنلا َنِم  َحَبْـصَأَف  یِخَأ  َةَأْوَس  َيِراوُأَـف  ِبارُْغلا  اَذـه  َلـْثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع 

دوگ لاگنچ  هب  ار  نیمز  هک  تخیگنارب  ار  یغالک  ادخ  هاگنآ  دش . ملاع  ناراکنایز  زا  ببس  نیدب  تشک و  ار  وا  ات  درک  بیغرت  شردارب 
هک مرتزجاع  نآ  زا  نم  ایآ  نم  رب  ياو  يا  تفگ  دوخ  اب  لیباق )  ) دزاس ناهنپ  كاـخ  ریز  ار  ردارب  دـسج  هنوگچ  هک  دـیامنب  وا  هب  اـت  دـنک 

«2 .« » دیدرگ نامیشپ  تخس  راک  نیا  زا  و  درپس ) كاخ  هب  ار  ردارب   ) سپ منک  ناهنپ  كاخ  ریز  ار  ردارب  دسج  ات  مشاب  غالک  نیا  دننام 
، دش دنهاوخ  مدان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  قیدصت  ادخ و  هب  نامیا  مدع  زا  هک  تمایق  زور  رد  ار  رافک  زا  یخرب  ینامیشپ  نایرج  نآرق 

. دنکیم فیصوت  نینچ 
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تـسد تشپ  ملاظ  هک  يزور  و   » اًلِیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  اًلِیبَس  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو 
هک شاک  يا  نم  رب  ياو  متفرگیم . شیپ  تعاط  یتسود و  هار  قح  لوسر  اب  ایند ) رد   ) نم شاک  يا  دیوگ  هتفرگ و  نادند  هب  ار  ترـسح 

«3 .« » متفرگیمن تسود  ار  قساف ) قیقد  رفاک و  درم   ) نالف
______________________________

ص 101. خیرات ،) نودب   ) لیجلا راد  توریب : مود ، پاچ  مدآ ، ةایح  یلبش ، دومحم  (- 1)
.31 ، 30 هدئام : (- 2)
.28 ، 27 ناقرف : (- 3)

148 ص : یسانشناور ، نآرق و 

رگید ياهلاعفنا  ي -

. دنکیم هراشا  زین  ّربکت  ای  رورغ  گنن و  مرش ، لثم  میاهدرک ، رکذ  نونکات  ام  هچنآ  زا  ریغ  رگید  یلاعفنا  تالاح  زا  یخرب  هب  نآرق 
مدرم دـسرتب  هک  دـهدیم  تسد  ناـسنا  هب  یناـمز  دوـشیم و  تفاـی  نآ  رد  سرت  مرـش و  زا  يرـصانع  هـک  تـسا  بـکرم  یلاـعفنا  ءاـیح ،

ارچ تسا ، یناسنا  هدیدنـسپ  لئاصخ  اهیگژیو و  زا  تلاح  نیا  دنتـسه . شهوکن  ای  يریگبیع  لباق  هک  دننک  هدـهاشم  وا  زا  ار  ییاهراتفر 
. درادیماو دیلپ  تشز و  لامعا  زا  ندرک  زیهرپ  هب  ار  ناسنا  هک 

نادنفـسوگ هب  شنداد  بآ  نیدـم و  نیمزرـس  هب  ندـش  هدـنهانپ  نوـعرف و  گـنچ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رارف  ناتـساد  ناـیرج  رد  نآرق 
هب نداد  بآ  زا  سپ  رتخد  ود  نآ  زا  یکی  هک  اج  نآ  دـنکیم ؛ هراشا  مرـش  یلاعفنا  تلاح  هب  دـندوب ، هداتـسیا  هاچ  راـنک  رد  هک  ینارتخد 

نداد بآ  دزم  ات  درک  توعد  دوخ  ردپ  رادید  هب  ار  وا  تشادیمرب  ماگ  شیوس  هب  مرش  اب  هک  یلاح  رد  تشگرب و  یسوم  دزن  نادنفسوگ 
. دهدب وا  هب  ار  نانآ  ياهدنفسوگ  هب 

 ... اَنل َْتیَقَس  ام  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاق  ٍءایِْحتْسا  یَلَع  یِشْمَت  امُهادْحِإ  ُْهتَءاجَف 
ات دنکیم  توعد  وت  زا  مردپ  تفگ  هدمآ و  زاب  ایح  راقو و )  ) لامک اب  رتخد  ود  نآ  زا  یکی  هک  دید  دوب ) هتسبن  اعد  زا  بل  زونه   ) یسوم »

«1  ...« » دهد یشاداپ  وت  هب  ام ، نادنفسوگ  تیاقس  ضوع  رد  ییآ و ) ام  لزنم  هب  )
هک دراد  دوجو  يرایـسب  تایآ  نآرق  رد  تسا . راـع  ییاوسر و  تلذ و  يراوخ و  ساـسحا  اـب  هارمه  مرـش  ناـمه  عقاو  رد  گـنن  ساـسحا 

. دیامنیم فیصوت  دننکیم ، ساسحا  ترخآ  ایند و  رد  ناقفانم  ناکرشم و  هک  ار  یگنن  تلاح 
______________________________

.25 صصق : (- 1)
 149 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ٌيْزِخ اْینُّدلا  ِیف  ْمَُهل  َنیِِفئاخ  اَّلِإ  اهُولُخْدَی  ْنَأ  ْمَُهل  َناک  ام  َِکئلوُأ  اِهبارَخ  ِیف  یعَس  َو  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  ْنَأ  ِهَّللا  َدِجاسَم  َعَنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
دـشوکب نآ  یبارخ  رد  دـنک و  عنم  دـجاسم  رد  ادـخ  مان  رکذ  زا  ار  مدرم  هک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و   » ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو 

تلذ و اـیند  رد  ار  هورگ  نیا  دنـشاب ، ناـسرت  شیوخ ) تشز  لاـمعا  زا   ) دوخ رب  هک  نآ  زج  دـنیاین  رد  ناناملـسم  دـجاسم  رد  هورگ  نینچ 
«1 .« » تخس رایسب  یباذع  ترخآ  رد  تسا و  بیصن  يراوخ 

اْوَْفُنی َْوأ  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َعَّطَُقت  َْوأ  اُوبَّلَُـصی  َْوأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ 
رد دـنزیخرب و  گنج  هب  وا  لوسر  ادـخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  انامه   » ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  ِضْرَْألا  َنِم 

تـسد ینعی   ) دـنربب فالخ  هب  ار  ناشیاپ  تسد و  ای  دنـشک و  راد  هب  ای  هدـیناسر  لتق  هب  ار  اهنآ  هک  دـشابن  نیا  زج  دنـشوک  داسف  هب  نیمز 
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تساهنآ و يویند  باذع  يراوخ  تلذ و  نیا  دننک  رود  ناحلاص  نیمزرـس  زا  دـیعبت  دـلب و  یفن  اب  ای  سکعلاب ) ای  پچ و  ياپ  اب  ار  تسار 
«2 .« » دوب دنهاوخ  بذعم  گرزب  یباذع  هب  خزود ) رد   ) زاب ترخآ  رد  اما 

رب مه  ام   » َنوُرَْصُنی ْمُه ال  َو  يزْخَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَع  ْمُهَقیُِذِنل  ٍتاسَِحن  ٍماَّیَأ  ِیف  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف 
هک یتروص  رد  میناشچب  ایند  رد  ار  نالذـخ  تلذ و  باذـع و  اهنآ  هب  اـت  میداتـسرف  موش  سحن  ماـیا  رد  يدـنت  داـب  داـع ، موق  نآ  كـاله 

«3 .« » درک دهاوخن  اهنآ  يرای  سک  چیه  اج  نآ  تسایند و  زا  شیب  ترخآ  باذع  يراوخ 
______________________________

.114 هرقب : (- 1)
.13 هدئام : (- 2)

.16 تلصف : (- 3)
 150 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دوخ رورغ و  یهاوخدوخ و  ناـمه  تلاـح  نیا  دوشیم ، هدـهاشم  مدرم  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  ياهدـیچیپ  یلاـعفنا  تلاـح  يدنـسپدوخ ،
صخـشم نآ  اب  ناشتیـصخش  هک  ددرگیم  لّدبم  يراتفر  هناشن  یعون  هب  مدرم  زا  یخرب  رد  يدنـسپدوخ  یهاگ  تسا . ّربکت  ینیبگرزب و 

. تسا هدرک  دای  يدب  هب  نآ  زا  هدرمش  تشز  ار  مدرم  رب  ییوج  يرترب  ربک و  يدنسپدوخ و  تلاح  نآرق  دوشیم .
توـخن رورغ و  و   ) ورم زاـن  ربـک و  هب  نیمز  رد  زگره  و   » اـًلوُط َلاـبِْجلا  َغـُْلبَت  َْنل  َو  َضْرَأـْلا  َقِرَْخت  َْنل  َکَّنِإ  ًاـحَرَم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ِشْمَت  ـال  َو 

«1 .« » دیسر یهاوخن  يدنلبرس  رد  هوک  هب  تفاکش و  یناوتن  ار  نیمز  ورین  هب  هک  شورفم )
خر دـنمزاین )  ) مدرم زا  زان  ربکت و  هب  زگره  و   » ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َو ال  ِساَّنِلل  َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  ـال  َو 

«2 .« » درادیمن تسود  ار  اتسدوخ  ربکتم  مدرم  زگره  ادخ  هک  رادم  رب  مدق  رتخبت  رورغ و  اب  نیمز  رد  باتم و 
دهاوخ یهتنم  اهنآ  هب  تبسن  هنانعرفتم  زیمآ و  ریقحت  راتفر  مدرم و  رب  ییوج  يرترب  ینیبگرزب و  دوخ  هب  ماجنارس  یهاوخدوخ ، بجع و 

هدرک تمذـم  قح  شریذـپ  رد  ار  اهنآ  زیمآربکت  تجاجل  ناـقفانم و  ناکرـشم و  ییوج  يرترب  تلاـح  تاـیآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق  دـش .
: دنتسه تایآ  نیا  زا  ییاههنومن  ریز  تایآ  تسا .

َنوُِربْکَتْسُم ْمُه  َو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَر  َو  ْمُهَسُؤُر  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
______________________________

.37 ءارسا : (- 1)
. نادرگمرب مدرم  زا  ربکت  يور  زا  ار  تاهرهچ  ینعی : ساّنلل . ّكدخ  رّعصت  ال  . 18 نامقل : (- 2)

 151 ص : یسانشناور ، نآرق و 
يور توـخن  ربـکت و  اـب  هـک  يرگنب  دنچیپبرــس و  دـبلط  شزرمآ  قـح  زا  امــش  يارب  ادـخ  لوـسر  اـت  دـییایب  دـنیوگ  اـهنآ  هـب  هاـگره  «و 

«1 .« » دننادرگیم
. راکدب يوگغورد  مدرم  رب  ياو   » ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ُهْرِّشَبَف  اهْعَمْسَی  َْمل  ْنَأَک  ًاِربْکَتْـسُم  ُّرُِـصی  َُّمث  ِْهیَلَع  یْلُتت  ِهَّللا  ِتایآ  ُعَمْـسَی  ٍمِیثَأ  ٍكاَّفَأ  ِّلُِکل  ٌْلیَو 

تسا هدینشن  ار  تایآ  نآ  چیه  ییوگ  هک  نانچ  دنکیم  رارـصا  نایغط  ربکت و  رب  هدینـش و  دوشیم  توالت  وا  رب  هک  ار  ادخ  تایآ  هک  نآ 
«2 .« » هد تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  سک  نینچ  لوسر ) يا  )

. دهدیم هئارا  ام  هب  ار  رابکتسا - ییوجيرترب و  يدنسپدوخ و  رد  یطارفا - ياهتیصخش  زا  ياهنومن  نوعرف ، ناتساد  لقن  رد  نآرق 
يادـخ منم  تفگ  ربکت ) رورغ و  زا  و  . ) درک نمجنا  دوخ  راـبرد  گرزب  لاـجر  اـب  نوعرف )  ) سپ  » یلْعَأـْلا ُمُکُّبَر  اـَنَأ  َلاـقَف  يداـنَف  َرَـشَحَف 

«3 .« » امش گرزب 
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 ... يِْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  ام  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو 
منادیمن امـش  يادـخ  مدوخ  ریغ  ار  سک  چـیه  نم  هک  تفگ  نینچ  دوخ  موق  ناگرزب  اب  داد و ) همادا  دوخ  لطاب  يوعد  هب   ) زاب نوعرف  «و 

«4 ...« »
______________________________

.5 نوقفانم : (- 1)
.8 ، 7 هیثاج : (- 2)

.24 ، 23 تاعزان : (- 3)
.38 صصق : (- 4)

 152 ص : یسانشناور ، نآرق و 
َوُه يِذَّلا  اَذـه  ْنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  ْمَأ  َنوُرِْـصُبت  الَف  َأ  ِیتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ُراْهنَْألا  ِهِذـه  َو  َرْـصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیل  َأ  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يداـن  َو 
زا اهرهن  نینچ  و  تسین ؟ نم  زا  رـصم  تمظع  اب  روشک  ایآ  مدرم  يا  هک  درک  دـنلب  هزاوآ  شموق  نایم  رد  نوعرف  و   » ُنِیُبی ُداکَی  ـال  َو  ٌنیِهَم 

نیا ای  مرتهب  تنطلـس ) تسایر و  هب   ) نم ایآ  دـینکیمن ؟ هدـهاشم  مشچ ) هب  ملاع  رد  ارم  لالج  تزع و   ) ایآ تسین ؟ يراـج  نم  رـصق  ریز 
«1 .« » درادن ینشور  نایب  قطنم و  چیه  هک  يراوخ  ریقف  درم  نینچ 

لاعفنا اب  هارمه  یندب  تارییغت  ك -

ندب يرهاظ  لکـش  رد  هک  نانچ  دهدیم ، خر  شندـب  رد  يدایز  تارییغت  کیژولویزیف  رظن  زا  دوشیم ، یلاعفنا  تلاح  راچد  ناسنا  یتقو 
نابرـض تدش  زا  ناوتیم  دهدیم ، خر  لاعفنا  ماگنه  هب  هک  تارییغت  نیا  نایم  رد  دوشیم . نایامن  ییاهینوگرگد  زین  شاهرهچ  طوطخ  و 

دوخ اهگریوم  یگدرتسگ  نیا  درب و  مان  ندب ، حطـس  رد  اهگریوم  نیا  ندـش  هدرتسگ  اشحا و  اعما و  رد  ینوخ  ياهگریوم  ضابقنا  بلق و 
، دوشیم يان  هب  شلاصتا  هجیتن  رد  نآ و  مجح  شیازفا  بجوم  نوخ ، زا  بلق  ندش  رپ  دوشیم . بلق  هب  نوخ  يدایز  رادـقم  دورو  ثعاب 

دیدش شپت  بارطضا و  نآرق ، « 2 . » دراد رارق  اههچیان  زا  یکی  ریز  رتمیتناس  مین  کی و  دودـح  رد  بلق  یحیرـشت  يژولویزیف  رظن  زا  اریز 
نآ و مجح  شیازفا  ثعاب  دریگیم و  تروص  بلق ، هب  نوخ  دورو  شیازفا  ناقفخ و  تّدش  ببـس  هب  هک  سرت  یلاعفنا  تلاح  رد  ار  بلق 

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  دوشیم ، يان  هب  شندش  کیدزن  هجیتن ، رد 
َرِجانَْحلا ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراْصبَْألا  ِتَغاز  ْذِإ  َو  ْمُْکنِم  َلَفْسَأ  ْنِم  َو  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ 

______________________________

.52 ، 51 فرخز : (- 1)
هاگشناد یتیبرت  مولع  هدکشناد  تاراشتنا  زا  لوا . دلج  مالسالا ، سفنلا و  ملع  ةودن  سفنلا ، ملع  نآرقلا و  مئازعلا : وبا  یضام  لامج  (- 2)

ص 21. يدالیم ،  1978 یپکیلپ ،) تروص  هب   ) ضایر
 153 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ریز الاب و  زا  راّفک  رکـشل  بازحا ) گنج  رد   ) هک ار  یتقو  دیرآ  دای   » ًادـیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه  اَنُونُّظلا  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو 
هدعو هب  یقیقح  نانمؤم   ) دیدرک فلتخم  ياهنامگ  ادخ  هدعو  هب  دیـسر و  ولگ  هب  اهناج  دـش و  ناریح  اهمـشچ  دـندش و  روهلمح  امـش  رب 

لزلزتم تخـس  نامیا ) رد  نافیعـض   ) دـندش و ناحتما  ناـنمؤم  اـج  نآ  رد  دـندوب .) نامگدـب  نارگید  ناـمگ و  شوخ  مالـسا  حـتف  قح و 
«1 .« » دندیدرگ

. درادیم نایب  نینچ  دهدیم ، تسد  مدرم  هب  تمایق  زور  رد  هک  ار  يدیدش  سرت  تلاح  نینچمه  نآرق 
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تمایق زور  زا  ار  تما  لوسر ، يا  و   » ُعاُطی ٍعیِفَـش  ـال  َو  ٍمیِمَح  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اـم  َنیِمِظاـک  ِرِجاـنَْحلا  يَدـَل  ُبُولُْقلا  ِذِإ  ِۀَـفِزْآلا  َمْوَی  ْمُهْرِذـْنَأ  َو 
هک یشیوخ  چیه  ار  ناراکمتـس  دنربیم و  ورف  دوخ  مشخ  نزح و  نآ  میب  زا  دسریم و  ولگ  هب  اهناج  زور  نآ  سرت  لوه و  زا  هک  ناسرتب 

«2 .« » دوب دهاوخن  دوش ، هتفریذپ  شتعافش  هک  يروای  دنک و  تیامح 
لاعفنا تلاح  دناوتیم  ناسنا  هک  يروط  هب  تسا  هرهچ  طوطخ  رییغت  دـهدیم ، خر  لاعفنا  هارمه  هک  یمـسج  تارییغت  ياههنومن  زا  یکی 

، دنکیم هراشا  هدیدپ  نیا  هب  تایآ  زا  يرایـسب  رد  نآرق  دنک ، هظحالم  دـهدیم ، خر  لعفنم  صخـش  هرهچ  طوطخ  رد  هک  یتارییغت  زا  ار 
. دنتسه هنوگ  نیا  زا  ییاههنومن  ریز  تایآ 

______________________________

. دنکیم فصو  دوب ، هدش  هریچ  ناناملسم  رب  بازحا )  ) قدنخ گنج  نایرج  رد  هک  ار  یسرت  تلاح  هیآ  ود  نیا  . 11 ، 10 بازحا : (- 1)
.18 رفاغ : (- 2)

 154 ص : یسانشناور ، نآرق و 
 ... اِنتایآ ْمِْهیَلَع  َنُوْلتَی  َنیِذَّلِاب  َنوُطْسَی  َنوُداکَی  َرَْکنُْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 

تسا کیدزن  هک  ینک  هدهاشم  راکنا  تفلاخم و  رثا  يدح  هب  اهنآ  هرهچ  رد  دوش  توالت  ام  نشور  تایآ  دناعم  نارفاک  نیا  رب  هاگره  «و 
«1  ...« » دنوش روهلمح  دننکیم  تئارق  ار  تایآ  نآ  هک  ینانمؤم  رب  بضغ  طرف  زا 

تبسن ادخ  هب  هک  يرتخد - هب  ار  ناکرشم  زا  مادک  ره  هاگره  و   » ٌمیِظَک َوُه  َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  اًلَثَم  ِنمْحَّرِلل  َبَرَض  اِمب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو 
«2 .« » دربیم ورف  مشخ  راچان ) هب   ) دوشیم و هایس  مغ ) زا   ) شیور دنهد  هدژم  دنداد -

ساسحا تماـیق  زور  رد  مدرم  هک  ار  یتخبـشوخ  يداـش و  یگدرـسفا و  مغ و  یلاـعفنا  ياـهتلاح  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تاـیآ  نآرق  رد 
. دنکیم فیصوت  تساهنآ ، یلاعفنا  تلاح  هدننک  سکعنم  دوشیم و  نایامن  ناشاههرهچ  رب  هک  ار  یتارییغت  نینچمه  و  دننکیم ،

یهلا باذـع  ندیـسر  ارف  رظتنم  هک  نیا  لیلد  هب  ار  نارفاک  تماـیق ، زور  رد  هک  یهودـنا  یگدرـسفا و  تلاـح  فصو  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
: دیامرفیم نینچ  دیامنیم ، هایس  دولآ و  مخا  ناشاههرهچ  هودنا  مغ و  رثا  رد  دنتسه و 

 ... ٌةَّدَوْسُم ْمُهُهوُجُو  ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  يََرت  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو 
«3  ...« » تسا هدش  هایس  ناشیور  همه  هک  يرگنب  دنتسب  غورد  ادخ  رب  هک  ار  یناسک  تمایق  زور  «و 

______________________________

.72 جح : (- 1)
.17 فرخز : (- 2)

.60 رمز : (- 3)
 155 ص : یسانشناور ، نآرق و 

شیپ رد  يراوگان  هثداح  دـننادیم  هک  تسا . نیگمغ  سوبع و  رگید  یهورگ  راسخر  و   » ٌةَِرقاف اـِهب  َلَـعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت  ٌةَرِـساب  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو 
«1 .« » دنکشیم ار  اهنآ  تشپ  هک  تسا 

كاخ ناشیور  هب  و  تسا . هودـنا ) مغ و   ) دولآدرگ یهورگ  راسخر  و   » ُةَرَجَْفلا ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ٌةَرَتَق  اهُقَهَْرت  ٌةَرَبَغ  اْهیَلَع  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو 
«2 .« » دنملاع ناراکدب  نارفاک و  اهنآ  هتسشن . تلجخ ) ّتلذ و  )

راظتنا رد  باداش  نادـنخ و  يراسخر  اـب  تسا و  ناـیامن  ناـنمؤم  هرهچ  رب  تماـیق  زور  رد  هک  ار  یتخبـشوخ  یلاحـشوخ و  تلاـح  نآرق ،
: دنکیم فیصوت  نینچ  دنتسه ، تشهب  هب  دورو 

نادـنخ و و  تسا . نازورف  حبـص ) نوـچ   ) ناـشراسخر دـننامیا ) لـها  هـک   ) ياهفیاـط زور  نآ   » ٌةَرِْـشبَتْسُم ٌۀَـکِحاض  ٌةَرِفْـسُم  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُـجُو 
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«3 .« » دننامداش
ِمیِعَّنلا َةَرْضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  َنوُرُْظنَی  ِِکئارَْألا  یَلَع  ٍمیِعَن  یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ 

______________________________

ار شتارقف  نوتـس  هک  دوشیم  دراو  وا  رب  یتبیـصم  ینعی  ةرقاف » اهب  لعفعی   » و ومخا . رایـسب  سوبع و  ینعی  هرـساب » . » 14 ، 24 تمایق : (- 1)
. دنکشیم

گنن و زا  هایـس  ياهدرپ  ار  ناشیاههرهچ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  يردـک ، یگریت و  ینعی  هرتق » . » راـبغ ینعی  ةربغ » . » 42 - 40 سبع : (- 2)
. دناشوپیم يراوخ  تلذ و 

. ناشخرد كانبات و  ینعی  ةرفسم » . » 39 ، 38 سبع : (- 3)
 156 ص : یسانشناور ، نآرق و 

طاشن و ناشراسخر  رد  و  دنرگنب . ار  ادـخ  ياهتمعن  دـننز و ) هیکت  تزع   ) ياهتخت رب  اج  نآ  دـنمعنتم . دـبا  تشهب  رد  ناراکوکین  اققحم  »
«1 .« » تسا رادیدپ  یتشهب  میعن  ینامداش 

یعـس و زا  و  تسا . نادـنخ  نامداش و  ناـشراسخر  یتشهب  ياـهتمعن  هب  رگید  یعمج   » ٍۀَِـیلاع ٍۀَّنَج  ِیف  ٌۀَیِـضار  اِهیْعَِـسل  ٌۀَـمِعان  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو 
«2 .« » دناهتفای یلاع  ماقم  تبترم ، دنلب  تشهب  رد  هک  دندونشخ . ادخ ) تعاط  رد   ) دوخ ششوک 

هدهاشم ار  قح  لامج  لد  مشچ  هب  و  تسا . ینارون  هتخورفارب و  يداش  زا  ياهفیاط  راسخر  زور  نآ   » ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِـضان  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو 
«3 .(« » دنمعنتم تسود  رادید  هب  ناوضر  تشهب  رد  و   ) دننکیم

رکفت هشیدنا و  نداتفا  راک  زا  مشچ و  هساک  ندش  گرزب  دشابیم ، هارمه  سرت  لاعفنا  هژیوب  لاعفنا ، تلاح  اب  هک  یندـب  تارییغت  زا  یکی 
152 ص :  لاعفنا .....  اب  هارمه  یندب  تارییغت  یسانشناور 156 ك -  نآرق و  تسا .

َو ْمُُهفْرَط  ْمِْهَیلِإ  ُّدـَتْرَی  ـال  ْمِهِـسُؤُر  یِِعنْقُم  َنیِعِطْهُم  ُراـْصبَْألا  ِهِیف  ُصَخْـشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهُرِّخَُؤی  اـمَّنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلَـمْعَی  اَّمَع  اًِـلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  ـال  َو 
هک يزور  نآ  اـت  دـنکفایم  ریخأـت  هب  ار  ناـملاظ  رفیک  هکلب ، تسا  لـفاغ  ناراکمتـس  رادرک  زا  ادـخ  هک  رادـنپم  زگره  و   » ٌءاوَـه ْمُُهتَدـِْئفَأ 

اهمشچ و هدرک و  الاب  هب  رس  ناساره ) و   ) ناباتـش همه  ناراکمتـس  نآ  تخـس  زور  نآ  رد  تسا . ناریح  هریخ و  زور  نآ  رد  ناشیاهمـشچ 
«4 .« » تسا بارطضا  تشهد و  هب  باذع  تدش  زا  ناشاهلد  هدنام و  هلا 

______________________________

.24 - 22 نیففطم : (- 1)
.10 - 8 هیشاغ : (- 2)

.23 ، 22 تمایق : (- 3)
.43 ، 42 میهاربا : (- 4)

 157 ص : یسانشناور ، نآرق و 
باوث و  ) هدـعو هاگنآ   » َنیِِملاظ اَّنُک  َْلب  اذـه  ْنِم  ٍۀَْـلفَغ  ِیف  اَّنُک  ْدَـق  انَْلیَو  ای  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُراـْصبَأ  ٌۀَـصِخاش  َیِه  اذِإَـف  ُّقَْحلا  ُدـْعَْولا  َبَرَْتقا  َو 
میدوب و لفاغ  زور  نیا  زا  هک  ام  رب  ياو  يا  دـننک : دایرف  هدـنام ، ورف  تریح  زا  نارفاک  مشچ  ناهگان  دوش و  کـیدزن  رایـسب  قح  باـقع )

«1 .« » میتفاتش يراکمتس  هار  هب  تخس 
تّدش مشچ و  هساک  مجح  شیازفا  زا  تسا  یقیقد  فیـصوت  ْمُُهفْرَط » ْمِْهَیلِإ  ُّدـَتْرَی  ال   » و ُراْصبَْألا » ِهِیف  ُصَخْـشَت   » لاعتم دـنوادخ  نخـس  نیا 

. دنیبیم هک  ییاهزیچ  زا  دیدش  سرت  ببس  هب  نآ  ندرکن  هتسب  زاب و  ندنام و  هریخ 
تـسار طاشن ، اب  يداش ، رورـس و  تلاح  رد  ناسنا  الثم  دنکیم . رییغت  یلک  روطب  ندب  لکـش  مامت  یلاعفنا ، تلاح  هب  ندـش  راچد  ماگنه 
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هدید دوخ ، رد  هتفر  ورف  هدنکفارس و  راوخ ، ینامیـشپ ، هانگ و  ساسحا  گنن و  تلاح  رد  و  دسریم ، رظن  هب  هنیـس  خارف  دنلبرـس و  تماق ،
تلاـح هارمه  هک  ار  یندـب  تارییغت  هنوگ  نیا  حرـش  فصو و  میناوتیم  اـم  دـناشوپب . مدرم  دـید  زا  ار  دوخ  دـهاوخیم  ییوـگ ، دوـشیم 

. میبایب نآرق  رد  دنیآیم ، دوجو  هب  لاعفنا 
لاـح وت  رگا  لوسر ، يا   » َنُوِنقُوم اَّنِإ  ًاـِحلاص  ْلَـمْعَن  اـنْعِجْراَف  انْعِمَـس  َو  انْرَْـصبَأ  اـنَّبَر  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمِهِـسُؤُر  اوُسِکاـن  َنُومِرْجُْملا  ِذِإ  يَرت  ْوـَل  َو 

کنیا اراگدرورپ  دنیوگ : ترسح ) هلان و  هآ و  اب   ) دنلیلذ و ریز و  هب  رـس  دوخ  يادخ  روضح  رد  هنوگچ  هک  ینیبب  تمایق ) رد   ) ار نامرجم 
نونکا هک  میوش  راکوکین  حـلاص و  ات  نادرگ  زاـب  اـیند  هب  ار  اـم  میتفرگ  شوگ  هب  ار ) تنـالوسر  نخـس   ) میدـید و مشچ  هب  ار  وت  باذـع 

«2 .« » میدرک هدهاشم  نیقی  مشچ  هب  ار ) وت  هدعو  )
______________________________

.97 ایبنا : (- 1)
.12 هدجس : (- 2)

 158 ص : یسانشناور ، نآرق و 
 ... ٍّیِفَخ ٍفْرَط  ْنِم  َنوُرُْظنَی  ِّلُّذلا  َنِم  َنیِعِشاخ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ْمُهاَرت  َو 

«1  ...« » دنرگنیم خزود  شتآ  رب  مشچ  هشوگ  زا  تلذ ، سرت و  اب  اهنآ  دننادرگ و  هجوتم  ناشخزود  هب  هک  يرگنب  ار  ناملاظ  نآ  «و 
 ... ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرت  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِشاخ 

«2  ...« » تسا هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  ترسح ، تلذ و  تسا و  ناسرت  لیلذ و  ناشنامشچ  »
حطـس رب  ندب  يوم  مامت  رـس و  يوم  ندش  تسار  دوشیم ، ثداح  سرت ، یلاعفنا  تلاح  زورب  ماگنه  هک  یمـسج  تارییغت  زا  رگید  یکی 
هدـید اراکـشآ  دتـسیایم ، تسار  ناشنت  رب  وم  سرت  یلاعفنا  تلاح  رد  هک  اههبرگ  لثم  تاـناویح  زا  یـضعب  رد  هلأـسم  نیا  تسا . تسوپ 

رب وم  ندش  تسار  نیمه  دوشیم . هدید  تاناویح  رد  هک  يراکـشآ  نآ  هب  هن  اما ، دیآیم ، دوجو  هب  زین  ناسنا  يارب  تلاح  نیمه  دوشیم .
. دوش ساسحا  ندب  رد  شزرل  یعون  ندیسرت  تقو  رد  هک  دوشیم  ثعاب  سرت ، یلاعفنا  تلاح  زورب  ماگنه  هب  ندب ، تسوپ  حطس 

. تسا هدرک  رکذ  نینچ  تسا ، سرت  یلاعفنا  تلاح  هارمه  هک  ار  ندب  شزرل  ساسحا  نآرق 
يَدُه َِکلذ  ِهَّللا  ِرْکِذ  یلِإ  ْمُُهبُوُلق  َو  ْمُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک  ِثیِدَْـحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا 

رد  ) همه شتایآ  هک  تسا  یباتک  تسا ، ثیدح  نیرتهب  هک  داتسرف  ار  نآرق  ادخ   » ٍداه ْنِم  َُهل ، امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدْهَی  ِهَّللا 
( ادخ ناصاخ  ادخ و  يانث  نآ  رد  و   ) تسا هباشم  مه  اب  زاجعا ) تحاصف و  لامک 

______________________________

.45 يروش : (- 1)
.23 رمز : (- 2)

 159 ص : یسانشناور ، نآرق و 
دـشخب و تنوکـس  مارآ و  زاـب  تمحر ) تاـیآ  هب   ) دـتفا و مادـنا  رب  هزرل  ار  ناـسرت  ادـخ  نآ ،) رهق  تاـیآ   ) توـالت زا  هک  دوشیم  ررکم 
ره دیامرف و  يربهر  نآ  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسادخ  تیاده  تمحر و )  ) نامه باتک )  ) نیا دزاس  لوغشم  ادخ  رکذ  هب  ار  ناشیاهلد 

«1 .« » تفای دهاوخن  ياهدننک  تیاده  چیه  رگید  دنک  هارمگ  ادخ  ار  سک 
ادخ رکذ  هک  یـشمارآ  شیاسآ و  تلاح  هب  تسا  هراشا  ِهَّللا » ِرْکِذ  یلِإ  ْمُُهبُوُلق  َو  ْمُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث  ، » قوف هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هتفگ  نیا 

. تسا لوصح  لباق  دنوادخ ، هیزنت  تدابع و  اب  مه  نآ  هک  دنکیم ، داجیا  ناسنا  سفن  رد  وا ، هب  هجوت  و 
نینچ ینامیـشپ ، تلاح  رد  ار  ناسنا  ندز  تسد  يور  تسد  نآرق ، دهدیم . زورب  ار  دوخ  یلاعفنا  تالاح  تسد ، تکرح  اب  یهاگ  ناسنا 

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدرک  رکذ 
هرمث و هک  نآ  ای   » ًادَحَأ یِّبَِرب  ْكِرْشُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  َو  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو  اهِیف  َقَْفنَأ  ام  یلَع  ِْهیَّفَک  ُبِّلَُقی  َحَبْـصَأَف  ِهِرَمَِثب  َطیِحُأ  َو 

همه شراجشا  انب و  هک  دنز  تسد  رب  تسد  درک  جرخ  غاب  رد  هچ  نآ  رب  هودنا  نزح و  تدش  زا  یمدحبـص  ات  دوش  دوبان  همه  شیاههویم 
تیـصعم رورغ و  یتـسرپدوخ و  هب  و   ) مدـشیمن كرـشم  دوـخ  يادـخ  هـب  نـم  شاـک  يا  دـیوگ : هاـگنآ  تـسا  هدـش  کـشخ  ناریو و 

«2 (.« » متخادرپیمن
: دیامرفیم دنوادخ  دنک . زاربا  ار  شترفن  تریح و  ات  دراذگیم  ناهد  رب  ار  دوخ  تسد  یهاگ  ناسنا 

ِیف ْمُهَیِْدیَأ  اوُّدَرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ُهَّللا  اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  ْمِهِدَْعب ال  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اُؤَبَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ 
اِمب انْرَفَک  اَّنِإ  اُولاق  َو  ْمِهِهاْوفَأ 

______________________________

.43 ملق : (- 1)
.42 فهک : (- 2)
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رد همه  هک  اهنیا  زا  دعب  موق  دومث و  داع و  حون و  موق  دننام  امـش  ناینیـشیپ  رابخا  ایآ   » ٍبیُِرم ِْهَیلِإ  انَنوُعْدـَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَِفل  اَّنِإ  َو  ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ 
زا  ) اهنآ دندروآ و  اهنآ  رب  نشور  تازجعم  تایآ و  ناشناربمغیپ  هک  هدیسرن  امش  هب  تسین  هاگآ  ناشلاوحا  رب  یـسک  ادخ  زج  دنتـشذگ و 

توعد امش  هچنآ  هب  مه  میرفاک و  دیتسه  نآ  رومأم  ناربمغیپ  امـش  هچ  ره  هب  ام  هک  دنتفگیم  هدرب و  ورف  ناهد  هب  تسد  مشخ ) بجعت و 
«1 .« » میراد کش  همه  رد  ناتراتفگ ) ریاس  خزود و  تشهب و  تمایق و  ادخ و  زا   ) دینکیم

لکـش هب  دوشیم  هجاوم  اهنآ  اب  هک  یتالکـشم  هب  دـناوتیمن  ناـسنا  دوشیم و  فقوتم  رکفت  دـنیارف  یهاـگ  لاـعفنا ، ماـگنه  رد  نینچمه 
رکذ رتـشیپ  هک  مـیهاربا  هروـس  هـیآ 43  رد  نآرق  دـشیدنیب . دــشیدنایم ، یلاـعفنا  ریغ  ياـهتلاح  تاـقوا و  رد  ـالومعم  هنوـگ  نآ  تـسرد 

: دنکیم هراشا  نینچ  لاعفنا  ماگنه  رد  رکفت  دنیارف  ندش  فقوتم  هب  میاهدرک ،
«2 .« » تسا بارطضا  تشهد و  هب  باذع  تدش  زا  ناشاهلد  هدنام و  هلا  اهمشچ و  و  ٌءاوَه ...«  ْمُُهتَِدْئفَأ  َو  ْمُُهفْرَط  ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَی  ال  ... 

رکفت لقع و  زا  ناراکمتـس  زغم  تروص ، نیا  رد  هچ  سرت ، ماگنه  رد  رکفت  نایرج  نداتفا  راک  زا  هب  دراد  هراشا  ٌءاوَه » ْمُُهتَدـِْئفَأ   » تراـبع
«3 . » دوشیم یلاخ 

______________________________

.9 میهاربا : (- 1)
.43 میهاربا : (- 2)

ص 215. نیلالجلا ، ریسفت  378 ؛ ص 377 ، ج 9 ، یبطرق ، ریسفت  (- 3)
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اهلاعفنا رب  هبلغ  ل -

هراشا

ياقب ظفح و  رد  ار  ناسنا  میدرک  هراشا  البق  هک  روط  نامه  و  دنراد ، هدـهع  رب  ناسنا  یگدـنز  رد  یّمهم  فیاظو  هچرگ  یلاعفنا  فطاوع 
دیفم ناسنا  يارب  سرت  لاعفنا  الثم  دراد . ررـض  ناور  مسج و  تمالـس  يارب  اهنآ  رد  يورهداـیز  لاـح ، نیا  اـب  اـما  دـننکیم ، يراـی  تاذ 
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يورهدایز سرت  رد  ناسنا  رگا  اما  درادیم ، زاب  دننکیم  دیدهت  ار  شایگدـنز  هک  یتارطخ  زا  نتـسج  يرود  زیهرپ و  هب  ار  وا  اریز  تسا ،
ناسنا يارب  سرت  تروص  نیا  رد  دـسرتب ، دنتـسین ، كانرطخ  عقاو  رد  یلو ، دـنزیمآ  دـیدهت  ارهاظ  شیارب  هک  ییاـهزیچ  یلیخ  زا  دـنک و 

. تسا روآنایز 
وکیـس « ) ینت ناور   » بط رد  دـیدج  تاقیقحت  دنتـسه و  ناسنا  تیـصخش  لزلزت  بارطـضا و  رب  لیلد  ـالومعم  ناوارف ، ياهـسرت  هنوگنیا 

ضراوـع زا  يرایـسب  دـشر  لـماوع  زا  یکی  ناـسنا ، یلاـعفنا  ياـههبنج  رد  بارطـضا  هک ، تسا  هدرک  نشور  ار  عوـضوم  نـیا  یتاـموس )
، دـننکیم هعجارم  ناکـشزپ  بطم  هب  بلغا  هک  ینارامیب  زا  يدایز  دـصرد  هک  دـهدیم  ناشن  اهرامآ  زا  یخرب  تسا . یمـسج  ياهیرامیب 
هب عقاو  رد  هکلب ، دنتـسین  یکـشزپ  ياوادم  دـنمزاین  الوصا  نارامیب  نیا  دـنراد  تیاکـش  یناور  تالکـشم  زا  یـشان  ياهبارطـضا  زا  اساسا 
زا ار  دوخ  هک ، تسا  نیا  نارامیب  هنوگ  نیا  هب  هیـصوت  نیرتهب  هک  تسا  فورعم  یکـشزپ ، لـفاحم  رد  نونکا  دـنراد . زاـین  یناور  هجلاـعم 
زا اهنآ ، رب  هبلغ  یناور و  تالاح  ندرک  راهم  رما  رد  مدرم  ییاـمنهار  هب  ماـمتها  هجوت و  اـب  نآرق  دـنزاس . اـهر  شیوشت  ینارگن و  تلاـح 

قیقد و روط  هب  نونکات  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یتشادهب  دـئاوف  راک  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، هتفرگ  یـشیپ  یناور ، یکـشزپ و  دـیدج  مولع 
. تسا هدش  هدرب  یپ  اهنآ  دیاوف  هب  رضاح  رصع  رد  یلو  هدوب ، هتخانشان  یملع 

گرم زا  سرت  رب  هبلغ  - 1

هرابرد رقف . گرم و  دننام  دنزیگنایمرب ، سرت  تلاح  اهنآ  رد  الومعم  هک  دـنک  قیوشت  يروما  زا  ندیـسرتن  هب  ار  مدرم  دراد  رارـصا  نآرق 
اهنت و  تسا ، یندـش  دوبان  نآ  ياهتمعن  یناف و  ارذـگ و  یگدـنز  کـی  اـیند  تاـیح  هک  تسا  هدرک  ناـیب  اـم  يارب  نآرق ، گرم ، زا  سرت 

رگم تسین  يزیچ  گرم  تسا و  راگدنام  يدبا و  شیاهتمعن  یگشیمه و  هک  تسا  يورخا  یگدنز 
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، دسارهیمن گرم  زا  یعقاو  نمؤم  لیلد  نیمه  هب  دنکیم . لقتنم  هنادواج  یقاب و  یگدنز  کی  هب  یناف  یگدنز  نیا  زا  ار  ام  هک  ياهلحرم 
هدـعو شراکزیهرپ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  درک  دـهاوخ  لقتنم  نادـیواج  یقاـب و  تاـیح  ياـهتمعن  هب  ار  وا  گرم ، هک  دراد  نیقی  نوچ 

. تسا هدومرف 
ياهچیزاب سوسف و  ایند  هزور  دنچ  یناگدنز  نیا   » َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  َو  ٌبَِعل  َو  ٌوَْهل  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ِهِذـه  ام  َو 

«1 .« » تسا ترخآ  رد  تقیقح  هب  دننادب  مدرم  رگا  یناگدنز  تسین و  شیب 
چیه نادرخیب  ینارـسوه  هناکدوک و  هچیزاب  زج  ایند   » َنُولِقْعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخآـْلا  ُراَّدـَلل  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةاـیَْحلا  اَـم  َو 

ُةایَْحلا ِهِذه  امَّنِإ  ِمْوَق  ای  « 2 !« » دـیدنبیمن راک  هب  راتفگ  نیا  رد  هشیدـنا  لقعت و  ایآ  تسا  رتوکین  ار  اوقت  لها  رگید ، يارـس  انامه  تسین و 
و  ) يدـبا هاگلزنم  ترخآ  يارـس  تسین و  شیب  يزیچان  عاتم  ایند ، یناف )  ) یناگدـنز نیا  موق ، يا   » ِرارَْقلا ُراد  َیِه  َةَرِخْآلا  َّنِإ  َو  ٌعاتَم  اْینُّدـلا 

«3 .« » تسا ینادواج ) تایح 
دندوب یمهم  لماوع  زا  تسا ، هداد  هدعو  نانمؤم  هب  دنوادخ  هک  ياهنادواج  ياهتمعن  هب  نامیا  زین  ترخآ و  یقاب  یگدـنز  هب  نامیا  نیمه 

تماهـش و اب  دننک و  مادـقا  ادـخ  هار  رد  داهج  گنج و  هب  گرم ، زا  سرت  نودـب  هناعاجـش و  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  دـندش ، ثعاب  هک 
. دنزاتب راّفک  فوفص  هب  دنتشاد ، یتشهب  ياهتمعن  هب  ندیسر  ادخ و  هار  رد  تداهش  يوزرآ  هک  یلاح  رد  ناوارف ، تأرج 

______________________________

.64 توبکنع : (- 1)
.32 ماعنا : (- 2)
.39 رفاغ : (- 3)
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اوُقَْحلَی َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال 

دزن رد  دنتسه و  يدبا  تایح  هب  هدنز  هکلب  دناهدرم  ادخ  هار  نادیهش  هک  دیرادنپن  هتبلا   » َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب 
دناهتسویپن اهنآ  هب  زونه  هک  نانمؤم  نآ  هب  دننامداش و  هدیدرگ  ناشبیـصن  دنوادخ  زا  هک  یتمحر  لضف و  هب  نانآ  دوب . دنهاوخ  معنتم  ادخ 

«1 .« » دیروخم مغ  چیه  ایند  عاتم  توف  زا  دیسرتن و  چیه  ندرم  زا  هک  دنهد ، هدژم  تفاتش  دنهاوخ  ترخآ  هار  هب  اهنآ  یپ  رد  ادعب  و 
هتشک ادخ  هار  رد  رگا   » َنوُرَشُْحت ِهَّللا  َیلَِإل  ُْمْتِلُتق  َْوأ  ْمُّتُم  ِْنَئل  َو  َنوُعَمْجَی  اَّمِم  ٌْریَخ  ٌۀَمْحَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغََمل  ْمُّتُم  َْوأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتِلُتق  ِْنَئل  َو 
مهارف دوخ  يارب  ایند  تایح  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  رتهب  نآ  دـیوش و  لـیان  ادـخ  تمحر  شزرمآ و  هب  ناـهج  نآ  رد  دـیریمب  اـی  هدـش 

. دروآ ناوت 
«2 .« » دش دیهاوخ  روشحم  ادخ  يوس  هب  هتسویپ و  رد  يدزیا  تمحر  هب  هک  دیرادم ) مغ   ) دیوش هتشک  ای  دیریمب  ادخ  هار  رد  رگا 

دیاب نانمؤم   » ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِْبْلغَی  َْوأ  ْلَتُْقیَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقی  ْنَم  َو  ِةَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُرْشَی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقْیلَف 
دوز دیدرگ  حتاف  ای  دش  هتشک  ادخ  هار  هب  داهج  رد  سک  ره  دننک و  داهج  دندیزگ  ترخآ  رب  ار  ایند  يدام  تایح  هک  نانآ  اب  ادخ  هار  رد 

«3 .« » میهد میظع  يرجا  يدبا ) تشهب  رد   ) ار وا  هک  دشاب 
______________________________

.170 ، 169 نارمع : لآ  (- 1)

.158 ، 157 نارمع : لآ  (- 2)
.74 ءاسن : (- 3)
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َو ِةارْوَّتلا  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنوـُلَتُْقی  َو  َنوـُُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاوـْمَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ 
هب ار  نامیا  لها  لام  ناج و  ادخ   » ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ِِهب  ُْمتْعَیاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْشبَتْساَف  ِهَّللا  َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِنآْرُْقلا  َو  ِلیِْجنِْإلا 

هدعو نیا  دنوش  هتـشک  دوخ  ای  دنناسر و  لتق  هب  ار  نید  نانمـشد  هک  دننکیم  داهج  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  هدرک ، يرادـیرخ  تشهب  ياهب 
نامیا لها  يا  تسیک ؟ دـهع  هب  رتافو  اب  ادـخ  زا  تسا و  هدومرف  دای  نآرق  لـیجنا و  تاروت و  رد  هک  تسا  يدـهع  ادـخ و  رب  تسا  یعطق 

«1 .« » تسا یگرزب  يزوریف  تداعس و  تقیقح  هب  ادخ  اب  هدهاعم  نیا  هک  دیهد  تراشب  هلماعم  نیا  رد  دوخ  هب  امش 
، موتحم تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  نیاربانب  تسین . نآ  زا  يزیرگ  چیه  تسا و  قح  گرم ، هک  دنتسنادیم  نیقی  روط  هب  نیتسار  نانمؤم 
تسا و يدوبان  هب  ور  مه  زاـب  دوش  ینـالوط  اـیند  رد  ناـشرمع  مه  هچ  ره  هک  دنتـسنادیم  دـنتفریذپیم و  یتحاراـن  راـهظا  سرت و  نودـب 

. درک دهاوخ  لقتنم  هنادواج  یقاب و  تایح  هب  ار  اهنآ  گرم  ماجنارس 
ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  َزاف  ْدَقَف  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 

ار دوخ  سک  ره  سپ  دیسر  دیهاوخ  الماک  دوخ  لامعا  دزم  هب  امش  همه  تمایق  زور  اققحم  دیشچ و  دهاوخ  ار  گرم  تبرـش  یـسفن  ره  »
یعاتم زج  ایند  یناگدنز  هک  دینادب )  ) تفای و دبا  تداعـس  يزوریف و  یـسک  نینچ  دمآرد ، يدـبا  تشهب  هب  تشاد و  رود  منهج  شتآ  زا 

«2 .« » دوب دهاوخن  هدنبیرف 
______________________________

.111 هبوت : (- 1)
.185 نارمع : لآ  (- 2)

 165 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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هب ار  امش  ام  دشچیم و  ار  گرم  یتخـس  جنر و  ملاع  رد  یـسفن  ره   » َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ  َو  ًۀَْنِتف  ِْریَْخلا  َو  ِّرَّشلِاب  ْمُکُوْلبَن  َو  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
«1 .« » دیدرگیم زاب  ام  يوس  هب  گرم ) ماگنه   ) مییامزایب و ات  هدرک  التبم  کین  دب و 

.« درک دنهاوخ  عوجر  ام  هب  همه  گرم  زا  سپ  دیشچ و  دهاوخ  ار  گرم  راوگان  دهش  یسفن  ره   » َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ  َُّمث  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
«2»

 ... ٍةَدَّیَشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ 
«3 (.« » دیباین ییاهر  ياهراچ  چیه  هب  گرم  گنچ  زا  و   ) دسر ارف  ار  امش  گرم  مکحم ، ياهخاک  رد  هچ  رگا  دیشاب  اجک  ره  »

رارف لتق  اـی  گرم  زا  رگا  وگب  ار  ناـقفانم  اـم ، لوسر  يا   » اًـلِیلَق اَّلِإ  َنوُعَّتَُمت  ـال  ًاذِإ  َو  ِلـْتَْقلا  َِوأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  ْلـُق 
«4 .« » دش دیهاوخن  بایماک  یگدنز  زا  شیب ، ینامز  كدنا  هک  نآ  هچ  تسین  امش  عفن  هب  زگره  رارف  نآ  دینکیم 

اهنآ هدننک  يرای  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ادخ ، هار  رد  داهج  نایرج  رد  تداهش  هب  ناشدیدش  قایتشا  گرم و  زا  نانمؤم  ندیسرتن  نیمه 
. دوب ناهج  رد  مالسا  عیرس  شرتسگ  هجیتن ، رد  اهگنج و  رد  يزوریپ  يارب 

______________________________

.35 ءایبنا : (- 1)
.57 توبکنع : (- 2)

.78 ءاسن : (- 3)
.16 بازحا : (- 4)

166 ص : یسانشناور ، نآرق و 

رقف زا  سرت  رب  هبلغ  - 2

يزور هک  تسوا  اـهنت  دـشابیم و  لاـعتم  دـنوادخ  تسد  رد  يزور  اریز  میـسارهن ، رقف  زا  هک  تسا  هدرک  شرافـس  اـم  هب  نـینچمه  نآرق 
. تسا رادتقا  تردق و  بحاص  هدنهد و 

«1 .« » تسا يدبا  رادتقا  توق و  بحاص  هک  تسادخ  اهنت  قلخ  هدنهد  يزور  انامه   » ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  ُوذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 
«2 .« » تسا ردقم ) ادخ  رما  هب   ) نامسآ رد  دنداد  امش  هب  هک  اههدعو  همه  اب  امش  يزور  و   » َنوُدَعُوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو 

هک نآ  زج  تسین  نیمز  رد  هدـنبنج  چـیه   » ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْـسُم  َو  اهَّرَقَتْـسُم  ُمَْلعَی  َو  اُهقْزِر  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  َو 
ادـخ یلزا  ملع  رتفد  رد  قلخ  لاوحا  همه  دـنادیم و  ار  وا  تقوم ) ياج   ) هاگمارآ و  یمئاد ) لزنم   ) هاـگرارق ادـخ  تسادـخ و  رب  شیزور 

«3 .« » تسا تبث 
ادخ دنشکن و  ار  دوخ  يزور  راب  دوخ  هک  تاناویح  رایسب  هچ  و   » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ْمُکاَّیِإ  َو  اُهقُزْرَی  ُهَّللا  اَهَقْزِر  ُلِمَْحت  ٍۀَّباَد ال  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 

«4 .« » تساناد اونش و  وا  دناسریم و  يزور  امش  هب  مه  اهنآ و  هب 
______________________________

.58 تایراذ : (- 1)

.22 تایراذ : (- 2)
.6 دوه : (- 3)

.60 توبکنع : (- 4)
 167 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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گنت ای  يزور و  عیـسو  دهاوخب  هک  ناگدـنب  زا  سک  ره  ادـخ   » ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َُهل  ُرِدـْقَی  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا 
«1 .« » تسا هاگآ  قیالخ  هیلک  لاح  حالص  هب  وا  انامه  دنادرگیم . يزور 

ِهَّللا َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ْکِسُْمی  ام  َو  اَهل  َکِسْمُم  الَف  ٍۀَـمْحَر  ْنِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَـتْفَی  اـم 
دیاشگیم مدرم  يور  هب  تمحر  زا  وا  هک  يرد   » َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٍِقلاـخ  ْنِم  ْلَـه  ْمُْکیَلَع 

مدرم يا  رادتقا . تمکح و  اب  ياتمهیب  يادخ  تسوا  دنک و  اهر  دـناوتن  وا  زج  سک  چـیه  ددـنب  وا  هک  ار  نآ  تسب و  دـناوتن  سک  چـیه 
زج زگره  دهد ؟ يزور  امش  هب  نیمز  نامسآ و  زا  هک  تسه  ياهدننیرفآ  ادخ  زج  ایآ  دومرف  اطع  امش  هب  ادخ  اهتمعن  هچ  هک  دیوش  رکذتم 

«2 .« » دیروآیم لطاب  ياهتب  هب  ور  قح  هاگرد  زا  هنوگچ  ناکرشم  يا  سپ  تسین  ییادخ  اتکی  يادخ  نآ 

بضغ رب  هبلغ  - 3

رودص تردق  دنامیم و  زاب  راک  زا  شرکف  دوشیم  نیگمـشخ  یتقو  ناسنا  اریز  تسا ، هدرک  شرافـس  مشخ  لاعفنا  لرتنک  هب  ار  ام  نآرق 
سرت و ماگنه  هب  میتفگ  زین  البق  هک  روطنامه  یلک ، روطب  و  مشخ - ياـنثا  رد  زین  و  دـهدیم . تسد  زا  ار  حیحـص  ياهروتـسد  ماـکحا و 

دوشیم ثعاب  دراذـگیم و  رثا  دـبک  رب  نومروه  نیا  دـننکیم ، حـشرت  نیلانردآ  نومروه  هیلک ، يور  یبرچ  ياههدـغ  رگید - تـالاعفنا 
زا عافد  يارب  هک  دزاسیم  رداق  ار  وا  دوشیم و  ناسنا  یندب  يورین  شیازفا  ثعاب  لمع  نیا  دنک . حـشرت  يدـنق  داوم  يدایز  رادـقم  دـبک 

، مشخ لاعفنا  ماگنه  هب  یندب  يورین  شیازفا  دریگ و  راک  هب  ار  مزال  ینالضع  يورین  دوخ ،
______________________________

.62 توبکنع : (- 1)
.3 ، 2 رطاف : (- 2)

 168 ص : یسانشناور ، نآرق و 
، لیلد دنچ  هب  ور  نیا  زا  دوشیم . تسا ، هدش  شمشخ  نتخیگنارب  بجوم  هک  یسک  هب  یکیزیف  زواجت  تهج  ناسنا  رتشیب  یگدامآ  ثعاب 

: دوب دهاوخ  دیفم  مشخ  تلاح  رد  سفن  رب  تموکح 
ینخـس ای  دهدیمن ، ماجنا  يراک  دـنکیم و  ظفح  حیحـص ، ياهروتـسد  ماکحا و  رودـص  ملاس و  رکفت  رب  ار ، شیوخ  تردـق  ناسنا  - 1

. دوش نامیشپ  ادعب  هک  دیوگیمن 
يدنق داوم  حشرت  شیازفا  هجیتن  مه  نآ  هک  ورین  شیازفا  زا  یشان  یمسج  جنشت  نیاربانب ، دنکیم  ظفح  ار  دوخ  یمـسج  لداعت  ناسنا  - 2
بلغا هک  نمـشد  هب  یکیزیف  زواجت  دننام  زیمآتنوشخ  لامعا  هب  ندز  تسد  زا  بیترت  نیا  هب  دـهدیمن و  تسد  وا  هب  تسا ، دـبک  طسوت 

. دنکیم يرود  دتفایم ، قافتا  مشخ  ماگنه  رد 
شمارآ اب  مأوت  کین و  راتفر  موادت  نارگید و  هب  یظفل  ای  یمسج  زا  معا  زواجت ، مدع  مشخ و  یلاعفنا  تلاح  لرتنک  نتشاد  تسد  رد  - 3

زاب ار  دوخ  شمارآ  دـیایب و  دوخ  هب  هک  درادیماو  زین  ار  وا  دوخ  دوشیم و  لباقم  فرط  رد  شمارآ  داجیا  ثعاب  ةدـعاق  مدرم ، هب  تبـسن 
. دنکیم کمک  یناسنا  طباور  نسح  هب  یلک  روط  هب  دوشیم و  مدرم  تبحم  یتسود و  بلج  هب  رجنم  کش  نودب  هلأسم  نیا  دبای و 

قلخ يدب  هشیمه  یـصخش ) روما  رد  تتما  وت و  لوسر ، يا   »... ) ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ... 
«1 .« » ددرگ وت  شیوخ  تسود و  تسا ، ینمشد  رس  رب  وت  اب  ییوگ  هک  سک  نامه  ات  هد  شاداپ  تسا ) یکین  هک   ) لمع نیرتهب  هب  ار 
یمسج ضارما  يرایـسب  زا  ار  ناسنا  میدرک ، هراشا  البق  هک  روط  نامه  راک  نیا  اریز  تسا ، دنمدوس  زین  یتشادهب  رظن  زا  مشخ  لرتنک  - 4

. دزاسیم رود  دنیآیم ، دوجو  هب  دیدش  تالاعفنا  هجیتن  رد  الومعم  هک 
______________________________
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.34 تلصف : (- 1)
 169 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ریصقت زا  دنـشاب و  مکاح  شیوخ  مشخ  يورین  رب  دهاوخیم  مدرم  زا  لاعتم  دنوادخ  ارچ  هک ، دوشیم  نشور  عوضوم  نیا  قوف  بلاطم  زا 
. تسا هداد  میظع  یباوث  هدعو  دنوشیم ، بلاغ  دوخ  مشخ  رب  هک  يدارفا  هب  دنوادخ  دنرذگرد . نارگید 

َْظیَْغلا َنیِمِظاْکلا  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل  ْتَّدِـعُأ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  اَهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو 
نیمز اهنامـسآ و  نآ  يانهپ  هک  یتشهب  يوس  هب  دوخ و  راگدرورپ  ترفغم  يوس  هب  دیباتـشب   » َنِینِـسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو 

ورف بضغ  مشخ و  دننک و  قافنا  یتسدگنت  تعسو و  لاح  رد  ارقف  هب  دوخ  لام  زا  هک  ییاهنآ  تسایهم . ناراکزیهرپ  يارب  هتفرگ و  ارف  ار 
«1 .« » تسا ناراکوکن  رادتسود  ادخ  و  دنراکوکین ) یمدرم  نینچ   ) دنرذگ رد  مدرم  يدب  زا  دنناشن و 

َو ِْمثِْإلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  َنُولَّکَوَتَی  ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  اـم  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ُعاـتَمَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  اـمَف 
( یناف  ) عاتم هدیدرگ  امش  بیـصن  ایند  ياهتمعن  زا  هک  يزیچ  هک ) دینادب  بلط  ایند  مدرم  يا  زاب   » ) َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِـضَغ  ام  اذِإ  َو  َشِحاوَْفلا 
رد دـناهدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  هب  تسا  صوـصخم  اـما  تسا  رتیقاـب  رتـهب و  رایـسب  تسادـخ  دزن  هچ  نآ  تساـیند و  یگدـنز 
وا رب  دننک  بضغ  مشخ و  یسک  رب  نوچ  دنزیهرپیم و  گرزب  ناهانگ  يراکتشز و  زا  هک  نانآ  و  دننکیم . لکوت  راگدرورپ  هب  ناشروما 

«2 .« » دنشخبیم
ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنَِمل  َِکلذ  َّنِإ  َرَفَغ  َو  َرَبَص  ْنََمل  َو 

______________________________

.134 ، 133 نارمع : لآ  (- 1)
.37 ، 36 يروش : (- 2)

 170 ص : یسانشناور ، نآرق و 
سفن رب  ّطلـست  و   ) یهلا روما  رد  مزع  هک  تسا  يرابدرب  ملح و  ماقم  نیا  دشخبب  ماقتنا ) تردق  اب   ) دنک و ربص  یـسک ) ملظ  رب   ) هک ره  «و 

«1 .« » تسا هدارا ) لقع و  توق  و 
و رتشیب ) هن   ) تساور دب ، نآ  دننام  هب  مدرم  يدب  ماقتنا  و   » َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأ  َو  افَع  ْنَمَف  اُهْلثِم  ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَس  ُءازَج  َو 

«2 .« » درادیمن تسود  ار  ناراکمتس  ادخ  تسادخ و  رب  وا  رجا  دومن  حالصا  مصخ  دوخ و  نیب  درک و  وفع  یسک  رگا  زاب 
نک و توعد  قح  هب  ار  اهنآ  شوخ  قلخ  اب  ینعی   ) رذـگرد وکین  نارکنم ، نیا  زا  ام  لوسر  يا  وت  نونکا  َلـیِمَْجلا ...«  َحـْفَّصلا  ِحَفْـصاَف  ... 

«3 (.« » شابم گنتلد  دنریذپن  رگا 
حفـص وفع و  مدرم  اب  هدوب و  تمه  دنلب  هشیمه  نانمؤم  دـیاب  ٌمیِحَر ...«  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  َأ ال  اوُحَفْـصَْیل  َو  اوُفْعَْیل  َو  ... 

هدنزرمآ و رایـسب  ادخ  هک  دیامرف ؟ ناسحا  ترفغم و  امـش  قح  رد  مه  ادخ  هک  دـیرادیمن  تسود  ایآ  دـنرذگرد  اهیدـب  زا  دـننک و  هشیپ 
«4 .« » تسا نابرهم 

ار ناراکوکین  ادـخ  انامه  هک  نک  وفع  ار  ناشدـب  راک  رذـگرد و  اـهنآ  زا  وت  سپ  َنِینِـسْحُْملا ...«  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْحَفْـصا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَـف  ... 
«5 .« » درادیم تسود 

______________________________

.43 يروش : (- 1)

.40 يروش : (- 2)
.85 رجح : (- 3)
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.22 رون : (- 4)
.13 هدئام : (- 5)

 171 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ناشنایم رد  ار  وفع  تشذـگ و  هیحور  داـهن و  ياـج  رب  ازـسب  يریثأـت  ناناملـسم  رد  مدرم ، ندیـشخب  مشخ و  ندروخ  ورف  هب  نآرق  توعد 

ینکیمن مکح  تلادـع  هب  وت  : » تفگ وا  هب  يدرم  هک  مینکیم  لقن  ار  باطخ  نب  رمع  زا  ییارجام  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد  داد . شرتسگ 
وا هب  نارـضاح  زا  یکی  دـیدرگ . نایامن  الماک  شاهرهچ  رد  ینوگرگد  نیا  دـش و  ریغتم  نخـس  نیا  ندینـش  اب  رمع  یـشخبیمن ،» داـیز  و 

« َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُـخ  : » دـیامرفیم هک  ياهدینـشن  ار  ناحبـس  دـنوادخ  نخـس  رگم  نینمؤملا ، ریما  يا  : » تفگ
نیا یتفگ ، تسار  تفگ : رمع  [. 199 فارعا : نادرگب . يور  نادان  مدرم  زا  نک و  رما  يراـکوکین  هب  ریگ و  شیپ  شـشخب  وفع و  هقیرط  ]

«1 . » تسا هدش  شوماخ  کنیا  هک  دوب  یشتآ  نوچمه  یگتفشآ  رب 

تبحم لاعفنا  رب  هبلغ  - 4

نهیم و ماوقا و  ناتسود و  تبحم  ای  دنزرف و  رسمه و  ردپ و  دننام  هداوناخ ، دارفا  هب  تبـسن  دوخ  تبحم  رب  هک  دنکیم  هیـصوت  ام  هب  نآرق 
. دنرادن زاب  وا  هار  رد  داهج  ادخ و  تعاطا  زا  ار  ام  دنربن و  نامدای  زا  ار  ادخ  تبحم  ات  میشاب  هتشاد  تموکح  طلست و  ییاراد ، لام و 

امَّنِإ ٌمیِحَر  ٌروـُفَغ  َهَّللا  َّنِإَـف  اوُرِفْغَت  َو  اوُحَفْـصَت  َو  اوـُفْعَت  ْنِإ  َو  ْمُهوُرَذْـحاَف  ْمَُکل  اوُدَـع  ْمُکِدـالْوَأ  َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
تعاطا و زا  ار  امـش  هک   ) یخرب مه  امـش  نادنزرف  نانز و  هک ) دینادب   ) نامیا لها  يا  الا   » ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  ُهَّللا  َو  ٌۀَْنِتف  ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ 
زا سپ  اهنآ  باقع   ) زا رگا  و  دینکرب ) ناشتبحم  زا  لد   ) دـینک و رذـح  نانآ  زا  دنتـسه ، امـش  نمـشد  دـنراد ) زاب  نید  رد  ترجه  داهج و 
امش نادنزرف  لاوما و  تقیقح  هب  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  امـش ) قح  رد   ) مه ادخ  دینک  یـشوپمشچ  شزرمآ و  وفع و  نانآ  هبوت )

لد اهنآ  هب  نادنچ   ) دنتسه امش  ناحتما  هنتف و  بابسا 
______________________________

ص 256. خیرات ، نودب  یجناخلا ، ۀبتکم  هرهاق : هتایقالخا ، همیق ، هجهانم ، هئدابم ، یمالسالا ، رکفلا  یفیفع : قداصلا  دمحم  (- 1)
 172 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » دوب دهاوخ  میظع  رجا  ادخ  دزن  هک ) دینادب   ) و دیدنبن )
اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌةَراِجت  َو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأ  َو  ْمُُکتَریِـشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاـْنبَأ  َو  ْمُکُؤاـبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق 

تما وگب  ام ) لوسر  يا   » ) َنیِقِـساْفلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداـهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 
زا هک  هراجتلا  لام  دیاهدروآ و  عمج  هک  ار  یلاوما  ار و  دوخ  نادنواشیوخ  نانز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  امـش  رگا  مدرم  يا  هک  ار 
ات دیـشاب  رظتنم  دیرادیم  تسود  وا  هار  رد  داهج  لوسر و  ادـخ و  زا  شیب  دیاهتـشاد  شوخ  لد  نآ  هب  هک  لزانم  دـیکانمیب و  نآ  يداسک 

«2 .« » درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکدب  ناقساف و  ادخ  ددرگ و  يراج  ادخ  یمتح ) ياضق  و   ) ذفان رما 
ردپ و دننام  وا  هب  دارفا  نیرتکیدزن  یتح  مدرم ، هب  تبسن  شتبحم  زا  رتالاب  لاعتم ، دنوادخ  هب  تبسن  نمؤم  تبحم  هک  دنکیم  دیکأت  نآرق 

نمؤم دریگ ، رارق  داـضت  رد  دارفا  نیا  یگمه  هب  تبـسن  شتبحم  اـب  نمؤـم  یهلا  بح  هاـگره  و  تسا ، ناتـسود  نادـنواشیوخ و  دـنزرف و 
. دیزگ دهاوخرب  ار  ادخ  بح  گنردیب 

َِکئلوُأ ْمُهَتَریِـشَع  َْوأ  ْمُهَناوْخِإ  َْوأ  ْمُهَءاْنبَأ  َْوأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدَِـجت  ـال 
َِکئلوُأ ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدی  َو  ُْهنِم  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َو  َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک 

ِهَّللا ُبْزِح 
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______________________________

يارب دـیرادیم و  تسود  ار  اهنآ  امـش  هک  تسا  نیا  ْمُهوُرَذْـحاَف » ْمَُکل  اوُدَـع  ْمُکِدالْوَأ  َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ   » يانعم . 15 ، 14 نباغت : (- 1)
اهنآ اب  ناتراتفر  رد  نیارباـنب  دراد ، زاـب  ادـخ  تعاـطا  زا  ار  امـش  تسا  نکمم  نیا  دـینکیم و  شـالت  ناـشتالیامت  اههتـساوخ و  ندروآرب 

. دیشاب طاتحم 
.24 هبوت : (- 2)

 173 ص : یسانشناور ، نآرق و 
یتسود هک  تفای  یهاوخن  نینچ  دناهدروآ  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یمدرم  زگره  لوسر ) يا   » ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ 

رب ادخ  هک  دنرادیاپ  مدرم  نیا  دنشاب  اهنآ  ناشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ  نانمشد ، نآ  دنچ  ره  دننک و  لوسر  ادخ و  نانمشد  اب 
( افصم  ) ياهرهن هک  دنک  لخاد  یتشهب  هب  تمایق  رد  هدینادرگ و  روصنم  دیؤم و  ار  اهنآ  یهلا  سدق  حور  هب  هتشاگن و  نامیا  رون  ناشاهلد 

اهنآ زا  ادـخ  هک ) تسا  ناوـضر  تشهب  نآ  زا  رتـالاب  میعن و  تشهب   ) نیا دـنمعنتم و  اـج  نآ  رد  نادواـج  تـسا و  يراـج  شناـتخرد  ریز 
.« دنملاع ناراگتسر  ادخ  بزح  هک ) دینادب  نامیا  لها  يا   ) الا دنتـسه ، ادخ  بزح  تقیقح  هب  نانیا  دندونـشخ  ادخ  زا  مه  اهنآ  دونـشخ و 

«1»
میهاربا ترـضح  نایرج  هداوناخ ، تبحم  رب  ادخ  بح  يوزارت  هفک  حـیجرت  هداوناخ و  هب  تبـسن  تبحم  رب  ناسنا  هبلغ  صوصخ  رد  نآرق 

. تسا هدز  لاثم  ار  شنمؤم  نایفارطا  مالّسلا و  هیلع 
َو انَْنَیب  اَدب  َو  ْمُِکب  انْرَفَک  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اَّمِم  َو  ْمُْکنِم  اُؤآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  َمیِهاْربِإ  ِیف  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَـق 

 ... ُهَدْحَو ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  یَّتَح  ًاَدبَأ  ُءاضْغَْبلا  َو  ُةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب 
زا ام  دنتفگ  حیرص )  ) دوخ كرشم  موق  هب  اهنآ  هک  دینک  ادتقا  شباحصا  میهاربا و  هب  هک  تسوکین  هدیدنـسپ و  رایـسب  نانمؤم  امـش  يارب  »

ینمـشد هنیک و  امـش  ام و  نایم  هشیمه  مییامـش و  رکنم  فلاخم و  اـم  میرازیب ، یلک  هب  دـیتسرپیم  ادـخ  ياـج  هب  هک  امـش  ياـهتب  اـمش و 
«2  ...« » دیروآ نامیا  هناگی  يادخ  هب  اهنت  هک  یتقو  ات  دوب  دهاوخ 

رگید ياهلاعفنا  رب  هبلغ  - 5

ثحب ماگنه  البق ، ام  میشابن و  ّربکتم  دنسپدوخ و  هک  تسا  هدرک  شرافس  ام  هب  نآرق 
______________________________

.22 هلداجم : (- 1)
.4 هنحتمم : (- 2)

 174 ص : یسانشناور ، نآرق و 
رکذ دـناهدرک ، عنم  مدرم  رب  ییوج  يرترب  ّربکت و  يدنـسپدوخ و  زا  ار  ام  هک  یتایآ  زا  یخرب  يدنـسپدوخ ، ربک و  یلاعفنا  تلاح  هراـبرد 

. میدرک
مغ ثداوح  بئاصم و  هب  تبسن  دیابن  ام  میشاب ، طلـسم  يداش ، مغ و  ياهلاعفنا  زا  کی  ره  رب  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  ام  هب  نآرق  نینچمه 
روط نامه  مینک ، هودنا  راهظا  هزادـنا  زا  شیب  دـیآیم ، شیپ  ناملاوما  تاکلمتم و  ای  نادـنزرف و  ای  ام  دوخ  يارب  یگدـنز  رد  هک  يزیگنا 

يورهدایز میروآیم ، تسد  هب  هک  یماقم  ترهش و  يرترب و  تیقفوم و  ای  دسریم و  ام  هب  هک  يریخ  یکین و  زا  يداش  زاربا  رد  دیابن  هک 
حول رد  دـسریم  اـم  هب  هک  يریخ  یکین و  اـی  تبیـصم و  تیذا و  ره  اریز  میوش . هدـناشک  یـشورفرخف  ّربکت و  يدنـسپ و  دوخ  هب  مینک و 

ای هثداح  رییغت  رد  يریثأت  هدیاف و  چـیه  ام  هودـنا  تسا و  هدوب  تباث  ادـخ  ملع  رد  ام  يارب  نآ ، ثودـح  زا  شیپ  و  هدـش ، هتـشون  ظوفحم 
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ظفح يدوبان  لاوز و  زا  ار  نآ  ای  دـهدیمن و  شیازفا  ار  یبوخ  ریخ و  زین  ام  راـختفا  یلاحـشوخ و  هک  روطناـمه  درادـن ، نآ  جـیاتن  رییغت 
. دنکیمن

. تسا یهلا  تساوخ  تیشم و  يورگ  رد  لاعتم و  دنوادخ  ملع  رد  اهنت  لیبق ، نیا  زا  ییاهزیچ  اریز 
َو ال ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریِسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام 

شیوخ سفن  زا  ای  متـس ) رقف و  تفآ و  یطحق و  زا   ) نیمز رد  یتبیـصم  جـنر و  ره   » ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ـال  ُهَّللا  َو  ْمُکاـتآ  اـِمب  اوُحَْرفَت 
رب نآ  قلخ  تسا و  تبث  مینک  داجیا  اـیند  رد  هک  نآ  زا  شیپ  اـم ) ظوفحم  حول   ) باـتک رد  همه  دـسر  امـش  هب  درد ) مغ و  سرت و  نوچ  )

دیدرگن داشلد  رورغم و )  ) دسر امش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  گنتلد  دور  امش  تسد  زا  هچ  نآ  رب  زگره  ات  دینادب ) ار  نیا  . ) تسا ناسآ  ادخ 
«1 .« » تسین ییاتسدوخ  ّربکتم  چیه  رادتسود  ادخ  و 

______________________________

.23 ، 22 دیدح : (- 1)
 175 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ادخ و هب  نیتسار  نامیا  دنکیم . شرافـس  اهنآ  رب  طلـست  تموکح و  دوخ و  یلاعفنا  تالاح  لرتنک  هب  ار  ام  ناحبـس ، دـنوادخ  یلک  روطب 
مزع هدارا و  نانچ  نآ  تسا ، هدرک  نایب  نامیا  رب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هدومرف و  میسرت  نآرق  رد  هک  وا  تنـس  زا  يوریپ 

دوجوم چیه  زا  ادـخ  زجب  یعقاو ، نمؤم  الوصا  میـشاب . هتـشاد  هرطیـس  تموکح و  دوخ  تالاعفنا  رب  میناوتب  هک ، دـهدیم  ام  هب  يدـنمورین 
يزیچان لئاسم  يارب  دربیم و  ورف  ار  شمـشخ  وا  دـسارهیمن . یتسه ، ناهج  رد  يرگید  زیچ  ره  ای  مدرم و  رقف ، گرم ، لـیبق  زا  يرگید 
هاگچـیه دـنادیم  اریز  تسا  طلـسم  زین  شهودـنا  رب  نمؤـم ، تسادـخ . مشخ  ياتـسار  رد  وا  بـضغ  دوـشیمن . نیگمـشخ  هـتخورفارب و 

ار دوـخ  یعقاو  شزرا  نازیم  اریز  تسا  نتورف  عـضاوتم و  وا  تسا . هدوـمرف  ررقم  شیارب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دـسریمن  وا  هب  یتبیـصم 
. دزرویمن ّربکت  راختفا و  دلابیمن و  دوخ  هب  لیلد  نیمه  هب  دنادیم و 

نامرد ار  سرت  يرامیب  تسا و  سرت  لباقم  رد  يرپس  نوچمه  ادـخ  هب  ناـمیا  دـنکیم  نشور  هک ، تسا  هدـمآ  يرایـسب  تاـیآ  نآرق  رد 
دروم ار  نآ  تشگ و  میهاوـخ  زاـب  هلأـسم  نیا  هب  دراد ، صاـصتخا  نآرق » رظن  زا  یناـمرد  ناور   » ثحب هب  هک  مهد  لـصف  رد  اـم  دـنکیم .

. داد میهاوخ  رارق  ثحب 
177 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  یّسح  كاردا  موس  لصف 

هراشا

ور نیا  زا  دـهد ، رارق  ناویح  ناسنا و  رایتخا  رد  ار  اقب  یگدـنز و  يرورـض  لیاسو  تاناکما و  هیلک  هک  تسا  هدرک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ 
ینورد ناهج  نینچمه  فارطا و  عیاقو  ثداوح و  جراخ و  ناهج  نآ ، اب  هک  درک  زهجم  یلیاسو  هب  ار  اهنآ  اهلاعفنا ، اـههزیگنا و  رب  هوـالع 

، نآ طسوت  هدنز  دوجوم  اریز  دـهدیم ، ماجنا  یگدـنز  رد  یمهم  هفیظو  یـسح  كاردا  دـننک . كاردا  ار  نآ  رد  لصاح  تارییغت  دوخ و 
شالت دـهدیم  صیخـشت  دـنمدوس  هچنآ  هب  یبایتسد  يارب  دـنکیم و  يرود  اهنآ  زا  دسانـشیم و  دنتـسه  شرازآ  هیاـم  هک  ار  ییاـهزیچ 

. دیامنیم
ساسحا قیرط  زا  مینکیم و  كرد  ییاواسب ، ییاشچ و  ییایوب ، ییانیب ، ییاونـش ، زا  دـنترابع  هک  يرهاـظ  ساوح  اـب  ار  جراـخ  ناـهج  اـم 

ثعاب اهکاردا  نیا  میباییم . رد  یگنـشت  یگنـسرگ و  دـننام  دـهدیم ، خر  ندـب  ییایمیـش  يوضع و  نزاوت  رد  هک  ار  ییاهلالتخا  ینورد 
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هب اهنآ  ندـنادرگزاب  ندـب و  ياهتفاب  رد  صقن  زا  يریگولج  يارب  ای  و  دوخ ، زا  جراخ  ناهج  طیارـش  اب  بساـنتم  يراـتفر  اـم  هک  دوشیم 
. میریگب شیپ  رد  قباس ، ییایمیش  يوضع و  نزاوت  تلاح 

هک تسا  هداد  صاصتخا  ناسنا  هب  يرگید  مهم  یکاردا  يورین  کی  لاعتم  دنوادخ  اما  تسا ، كرتشم  ناسنا  ناویح و  رد  یـسح  كاردا 
سوسحم يایشا  كاردا  دح  زا  دناوتیم  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  هک  تسا  لقع  نامه  ورین  نیا  دوشیم ، زیامتم  اهناویح  ریاس  زا  نآ  هطساو  هب 

يارب دوخ  ياـههبرجت  تادـهاشم و  زا  دـنک و  رکفت  لـطاب  قح و  تلیذر و  تلیـضف و  ّرـش و  ریخ و  دـننام  درجم  میهاـفم  رد  دور و  رتارف 
الثم دنک . لالدتسا  یلک ، یلوصا  تابثا 

 178 ص : یسانشناور ، نآرق و 
شتردق لاعتم و  راگدـیرفآ  دوجو  رب  دوخ ، صخـش  شنیرفآ  ای  یتسه و  مامت  زیگناتفگـش  شنیرفآ  زا  دـناوتیم  لقع  کمک  هب  ناسنا 

. دنک لالدتسا 
 ... ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 

رظن سفنا  قافآ و  تقلخ  رد   ) ات مینادرگیم  نشور  ادیوه و  الماک  ناگدنب  سوفن  ناهج و  قافآ  رد  ار  دوخ  تمکح  تردق و  تایآ  ام  »
«1  ...« » تسا قح  رب  همه ) شتلاسر  تمایق و  تمکح و  تایآ  ادخ و   ) هک دوش  راکشآ  رهاظ و  دنوش و ) سانشادخ  دننک و 

رارق هابتـشا  ضرعم  رد  هراومه  وا  هشیدنا  رگید  يوس  زا  تسا و  دودحم  تخانـش ، كاردا و  هنیمز  رد  ناسنا  لقع  تردق  همه ، نیا  اب  اما 
ار وا  یـسک  هک  تسا  دـنمزاین  تلاح  نیا  رد  درادیم . زاب  تسرد  رکفت  زا  ار  ناـسنا  هک  دـیآیم  شیپ  ياهژیو  طیارـش  یهاـگ  اریز  دراد ،
ار ینامـسآ  سدقم  ياهباتک  داتـسرف و  مدرم  يوس  هب  ار  ناربمایپ  نالوسر و  لاعتم ، دنوادخ  ور  نیا  زا  دنک . ییامنهار  داشرا و  دزومایب و 

. دننک ییامنهار  تسا ، نآ  رد  ناشتحلصم  ریخ و  هچنآ  هب  ار  اهنآ  ات  دومرف  لزان 
 ... َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقل  َو 

«2  ...« » دینک يرود  اهنوعرف  اهتب و  زا  دیتسرپ و  ار  اتکی  يادخ  هک  دنک  غالبا  قلخ  هب  ات  میداتسرف  يربمغیپ  یتما  ره  نایم  رد  ام  انامه  «و 
تشهب هب  ار  نابوخ   ) ات میداتسرف  مدرم  يوس  هب  یتسار  قحب و  ار  وت  ام   » ٌریِذَن اهِیف  الَخ  اَّلِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  َو  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ 

( دبا
______________________________

.53 تلصف : (- 1)
.36 لحن : (- 2)

 179 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » تسا هدوب  ییامنهار  هدنناسرت و  ناشنایم  رد  هک  نآ  زج  هدوبن  یتما  چیه  یناسرتب و  قح ) رهاق  زا  ار  نادب   ) یهد و تراشب 

هک نانچ   » َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکُمِّلَُعی  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباـتِْکلا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  ْمُکیِّکَُزی  َو  اـِنتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  اـًلوُسَر  ْمُکِیف  اْنلَـسْرَأ  اـمَک 
هزنم كاپ و  كرش  لهج و  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ار  امش  سوفن  دنک و  توالت  امش  يارب  ار  ام  تایآ  هک  میداتسرف  ار  دوخ  یمارگ  لوسر 

«2 .« » دیزومایب دینادیمن  ار  هچ  ره  وا  زا  دهد و  تمکح  تعیرش و  میلعت  امش  هب  دنادرگ و 
زا يرایـسب  رد  یلو  دریگیم ، کمک  اهنآ  زا  تخانـش ، كاردا و  هنیمز  رد  ناسنا  هک  دنتـسه  یلیاسو  لـقع  هناـگجنپ و  ساوح  نیارباـنب ،

دناوتیمن لقع  سح و  اب  ناسنا  هک  یبیغ  لئاسم  تخانـش  هب  اهنآ  الثم  دنتـسین . یفاک  ییاهنت  هب  یعقاو ، تخانـش  هب  ندیـسر  يارب  لئاسم 
نآ ار  دوخ  ینیمز  یگدنز  ات  دنک  تفایرد  دنوادخ  زا  ار  تخانش  ناسنا ، هک  دراد  ترورض  لیلد ، نیمه  هب  دنـشابیمن . رداق  دنک ، كرد 

ناربمایپ و نالوسر و  قیرط  زا  ار  یهلا  تخانش  نیا  ناسنا  و  دشاب . شترخآ  ایند و  یتخبشوخ  ققحت  هدننک  نیمضت  هک  دیامن  میظنت  نانچ 
. دروآیم تسد  هب  تسا ، هداد  صاصتخا  شیایلوا  زا  یضعب  هب  دنوادخ  هک  ینابر  هضافا  ماهلا و  هطساو  هب  ای 
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تخانـش رکفت و  هرابرد  نخـس  و  میهد ، رارق  ثحب  دروم  ار  نآرق » رد  یـسح  كاردا   » عوضوم هک  درک  میهاوخ  یعـس  لـصف  نیا  رد  اـم 
. مینکیم لوکوم  هدنیآ  ياهلصف  هب  دنکیم ، تفایرد  دنوادخ  زا  ماهلا  یحو و  قیرط  زا  ناسنا  هک  ار  ینّابر 

نآرق رد  ساوح  فلا -

هراشا

هب عورش  شساوح  هک  دیاپیمن  يرید  اما ، دنادیمن  زیچ  چیه  دلوت  ماگنه  رد  كدوک 
______________________________

.24 رطاف : (- 1)
.151 هرقب : (- 2)

 180 ص : یسانشناور ، نآرق و 
يو رد  لماوع  نیا  دریذـپیم . ریثأت  دـنوشیم ، دراو  وا  رب  هک  یجراـخ  هدـنراذگ  ریثأـت  لـماوع  زا  كدوک  نوچ  دـننکیم ، هفیظو  ماـجنا 

رد میرک  نآرق  دـهدیم . لیکـشت  ار  جراخ  ناـهج  زا  شتخانـش  كاردا و  هیاـپ  ساـسا و  اهدـعب  هک  دـنکیم  داـجیا  یفلتخم  تاـساسحا 
. مینکیم رکذ  ار  ریز  تایآ  هنومن  ناونع  هب  ام  هک ، تسا  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  تایآ  زا  يرایسب 

مکـش زا  ار  امـش  ادـخ  و   » َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَت  ـال  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو 
.« دیرآ ياج  هب  اهتمعن ) نیا   ) رکـش رگم  ات  درک  اطع  بلق  شوگ و  مشچ و  امـش  هب  دیتسنادیمن و  چیه  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناردام 

«1»
دیرفآ بلق  مشچ و  شوگ و  ناگدنب  امـش  يارب  هک  ییادـخ  تسوا  و   » َنوُرُکْـشَت ام  اًلِیلَق  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 

«2 .« » دیروآیم ياج  هب  وا  رکش  امش  زا  یمک ، رایسب  هدع  یلو ) )
هب یتسین  زا  ار  امـش  هک  ییادخ  تسوا  وگب  ام  لوسر  يا   » َنوُرُکْـشَت ام  اًلِیلَق  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق 
وا زا  مک  رایـسب  هک  نآ  لاح  و  دـییوگ ) شتمعن  رکـش  ات   ) درک اطع  امـش  هب  رایـشوه )  ) لد و  انیب ) اونـش و   ) مشچ شوگ و  دروآ و  یتسه 

«3 .« » دینکیم يراذگرکش 
َنوُرُکْشَت ام  اًلِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ِهِحوُر  ْنِم  ِهِیف  َخَفَن  َو  ُهاَّوَس  َُّمث 

______________________________

.78 لحن : (- 1)
.78 نونمؤم : (- 2)

.23 کلم : (- 3)
 181 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یـشوه سح و  اـب  بلق  مشچ و  شوگ و  ياراد  ار  امـش  دـیمدب و  نآ  رد  دوـخ  حور  زا  تساراـیب و  وـکین  ار  ناـجیب ) هفطن  نآ   ) سپـس »
«1 .« » دینکیم رکش  كدنا  رایسب  زاب  ناسحا ) همه  نیا  دوجو  اب   ) دینادرگ

نایرج رد  يدایز  تیمها  سح  ود  نیا  الوا  اریز ، تسا  هدرک  افتکا  ساسحا ، ياهرازبا  زا  رازبا  ود  ناونع  هب  مشچ  شوگ و  رکذ  هب  نآرق ،
یـسح كاردا  راک  رد  ساوح  همه  تیمها  نداد  ناشن  يارب  هک  دراد  دوجو  یلئاسم  ود ، نیا  رکذ  رد  اـیناث  دـنراد و  یـسح  كاردا  راـک 

هب حـیملت  هراشا و  اب  نآرق  نآ ، نمـض  هک  تسا  غیلب  زاـجیا  یعون  شاهصخـشم  تسا و  نآرق  شور  ياـهیگژیو  زا  نیا  دـشابیم و  یفاـک 
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تیادـه يارب  یباتک  هکلب ، تسین  یملع  باتک  کی  نآرق  نوچ  دـشوپیم . مشچ  تایئزج  رکذ  زا  دـنکیم و  افتکا  یـساسا ، یلک  قیاقح 
اج نیا  رد  تسا ، هدومرف  ماعنا  وا  هب  ناسنا ، هب  یـسح  كاردا  ياهرازبا  ياطعا  اب  دـنوادخ  دوش  تباث  هک  نیا  يارب  ور  نیا  زا  تسا ، مدرم 

. دنک هراشا  مشچ  شوگ و  هب  اهنت  تسا  یفاک 
: دراد یلیالد  ارهاظ  نیا  تسا و  هدش  رکذ  مشچ ، زا  شیپ  شوگ  نآرق ، تایآ  زا  يرایسب  رد 

تروص رد  مولع  لیصحت  نابز و  يریگدای  اریز ، تسا  رتمهم  مشچ  زا  مولع  لیـصحت  يریگدای و  رما  یـسح و  كاردا  راک  رد  شوگ  - 1
يرما شیارب  شناد  لیـصحت  نابز و  يریگدای  دهدب  تسد  زا  ار  ییاونـش  رگا  یلو ، تسا  ریذپ  ناکما  ناسنا ، يارب  ییانیب  نداد  تسد  زا 

نیرتمهم زا  یکی  مه  نابز  هک  نابز - شزومآ  كاردا و  رد  شوگ  ریثأـت  ّتیمها  هدـنهد  ناـشن  هک  یلیـالد  زا  یکی  دوب . دـهاوخ  لکـشم 
نایم دـنامهفب  ات  تسا ، هدرک  رکذ  لقع  رانک  رد  ییاهنت  هب  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  نیا  دـشابیم  تسا - شناد  يریگارف  رکفت و  ياـهرازبا 

. دراد دوجو  یمکحم  هطبار  لقع  شوگ و 
ِریِعَّسلا ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو 

______________________________

.9 هدجس : (- 1)
 182 ص : یسانشناور ، نآرق و 

میدرکیم راتفر  لقع  روتسد  هب  ای  میدینـشیم  ار  ایبنا  نخـس  ایند ) رد   ) ام رگا  هک  دنیوگ  مه ) اب  تریح  فسأت و  اب  خزود  لها   ) هاگنآ «و 
«1 .« » میدوبن نایخزود  زا  زورما 

. تسا هتفر  راک  هب  لّقعت  ّربدت و  مهف و  يانعم  هب  ندینش ) « ) عمس  » نآرق تایآ  زا  يرایسب  رد  نینچمه 
، میدینـش دـناوخیم  نامیا  هب  ار  قلخ  هک  ییدانم  يادـص  نوچ  ام  اراگدرورپ   » اَّنَمآَف ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیِْإِلل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَـس  انَّنِإ  انَّبَر 

«2  ...« » میدروآ نامیا  میدرک و  تباجا 
نوچ هک  دننانمؤم  نآ   » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَس  اُولوُقَی  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَق  َناک  امَّنِإ 
ررـض رب  دنچ  ره   ) ار ادخ  مکح  هک  تفگ  دنهاوخ  ناج ) لد و  زا   ) دنک مکح  اهنآ  نایم  ادخ  ات  دنناوخب  ناشلوسر  ادـخ و  مکح  يوس  هب 

«3 .« » دنتسه اهنآ  تقیقح  هب  ملاع  ناراگتسر  مینکیم و  تعاطا  هدینش و  دشاب ) ام 
 ... ِِهب اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  َو 

«4  ...« » میدروآ نامیا  نآ  هب  میداد ) ارف  شوگ  نآرق  تایآ  هب   ) میدینش ار  تیاده  يادن )  ) نوچ ام  «و 
______________________________

.10 کلم : (- 1)
.193 نارمع : لآ  (- 2)

.51 رون : (- 3)
.13 نج : (- 4)

 183 ص : یسانشناور ، نآرق و 
یتایآ نوچ  و   » َنیِدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  اَّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يَرت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَس  اذِإ  َو 

وت لوسر  هب   ) ام اهلا  راب  دنیوگ  هتخانـش و  ار  نآ  تیناقح  اریز  دوشیم  يراج  اهنآ  هدـید  زا  کشا  دنونـشب  دـش  هداتـسرف  لوسر  هب  هک  ار 
«1 .« » سیونب وا  قیّدص  ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  میدروآ ، نامیا  نآرق ) وا  ینامسآ  باتک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

( ادـخ تایآ  زا   ) يزیچ لد  شوگ  هب  و  دـننکن ) قیاقح  مهف  هک   ) میهنیم رهم  ناشیاهلد  رب  و  َنوُعَمْـسَی ...«  ـال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َو  ... 
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«2 (.« » دنریگن دنپ  نآ  زا  و   ) دنونشن
هک یلاح  رد  دونـشب ، ار  اهادص  دناوتیم  دلوت  ضحم  هب  دازون  اریز ، دتفایم  راک  هب  دلوت  زا  سپ  هلـصافالب  امیقتـسم و  ییاونـش  سح  - 2

«3 . » دراد نامز  یتدم  هب  زاین  حضاو  روط  هب  ایشا  ندید  يارب 
دتـسیایم زاب  هفیظو  ماجنا  زا  یهاگ  هرـصاب  سح  هک  یلاح  رد  دـهدیم ، ماجنا  فقوت  نودـب  هشیمه و  ار  دوخ  هفیظو  ییاونـش  سح  - 3

لیلد نیمه  هب  دنک . رادیب  باوخ  زا  ار  ناسنا  دناوتیم  دـیدش  يادـص  کی  اما  دـباوخیم . ای  ددـنبیم و  ار  شمـشچ  ناسنا  هک  یتقو  لثم 
چیه دـنور و  ورف  قیمع  باوخ  رد  ات  دـش  هدز  رهم  نانآ  ياهـشوگ  رب  هک  تسا  هدرک  رکذ  فهک  باحـصا  ناتـساد  رد  لاـعتم ، دـنوادخ 

. دنک ناشرادیب  دناوتن  ییادص 
______________________________

.83 هدئام : (- 1)
.100 فارعا : (- 2)

رد یلو  دـهدیم ، ناشن  لمعلا  سکع  دـنلب  ياهادـص  ربارب  رد  دازون  كدوک  هک  تسا  هدرک  تباث  کیژولویزیف  دـیدج  تاـقیقحت  (- 3)
مشچ رد  ایشا  لکش  تدالو  مشش  هام  ات  هک  تسا  هدرک  نشور  نینچمه  تاقیقحت  نیا  تسا . توافتیب  فیعض  هاتوک و  ياهادص  لباقم 

ام دوشیم . لماک  دلوت  لوا  ههام  شش  نایاپ  رد  اهنت  مشچ ، هیکبـش  نامتخاس  دشر  اریز  دوشیمن ، رهاظ  حضاو  تروص  هب  دازون  كدوک 
نخـس هلأسم  نیا  صوصخ  رد  دراد ، صاصتخا  تیـصخش »  » ثحب هب  هک  مهن  لصف  رد  نآرق » رد  دشر   » هرابرد ثحب  ماگنه  هب  هدنیآ  رد 

. تفگ میهاوخ 
 184 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » میدز یشوهیب  هدرپ  یلاس  دنچ  ات  اهنآ  شوه ) و   ) شوگ رب  راغ ) نآ  رد   ) ام سپ   » ًادَدَع َنِینِس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَضَف 
ییانـشور رد  اهنت  مشچ )  ) ییانیب سح  اما  دونـشیم  یکیرات  رد  هچ  ییانـشور و  رد  هچ  اج  همه  تقو و  همه  شوگ )  ) ییاونـش سح  - 4

«2 . » دنیبیم
رثکا رد  ار  رـصب )  ) مشچ یلو ، دنکیم  رکذ  درفم  تروص  هب  ار  شوگ  نآرق  هک ، نیا  نآ  تسین و  تبـسانمیب  هتکن  کی  رکذ  اج  نیا  رد 
هعماس سح  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ، نآرق  شور  رد  زاجعا  ياـههناشن  زا  یکی  دوخ  نیا  دروآیم  راـصبا )  ) عمج هغیـص  تروص  هب  تاـیآ 
مـشچ دشاب  هتـساوخ  ناسنا  هک  دنیبب  دناوتیم  یتقو  طقف  مشچ ، هک  یلاح  رد  دنکیم  تفایرد  دسریم ، تاهج  مامت  زا  هک  ار  ییاهادـص 
یگمه دیآ ، دوجو  هب  ییادـص  دنـشاب و  عمج  يدارفا  یناکم ، رد  رگا  و  « 3 . » دـنادرگرب درگنب ، نآ  هب  دـهاوخیم  هک  يزیچ  فرط  هب  ار 

، لیلد نیمه  هب  و  دـننیبیم . فلتخم  يایاوز  زا  ار  زیچ  کی  هدـع  نیمه  هک ، یتروص  رد  دنونـشیم  ناسکی  روط  هب  ار  ادـص  نامه  اـبیرقت 
هب هک  یتمس  عبت  هب  هظحل  نامه  رد  اهنآ  تسا  نکمم  هک  نیا  امک  دوب ، دهاوخن  مه  هیبش  ناسکی و  الماک  ءیـش )  ) نآ هب  تبـسن  ناشدید 

یتوص جاوما  دیآیم ، ام  تمـس  هب  ییاج  زا  امیقتـسم  هک  ییادص  هاگره  نیا ، رب  هوالع  دننیبب  زین  ار  رگید  فلتخم  يایـشا  دنرگنیم ، نآ 
رارق ام  ربارب  رد  هک  يزیچ  هب  رگا  اما  تسا . ناسکی  شوگ  ود  ره  هدرپ  رب  شریثأت  تدـش  دـسریم و  شوگ  ود  ره  هب  ناـمز  کـی  رد  نآ 

ددـنبیم شقن  پچ  مشچ  هیکبـش  رد  هک  يزیچ  نامه  لکـش  اـب  ددـنبیم  شقن  تسار  مشچ  هیکبـش  رب  نآ  زا  هک  یتروص  میرگنب  دراد ،
«4 . » درگنیم ناشپچ  فرط  زا  ار  اهنآ  پچ ، مشچ  هک  یلاح  رد  دنیبیم  ناشتسار  فرط  زا  ار  ءایشا  تسار ، مشچ  نوچ  دراد ، قرف 

______________________________

.11 فهک : (- 1)
.98 ص 95 - ، 1980 مویلا ، باتک  هرهاق : ج 1 ، نآرقلا ، ةزجعم  يوارعشلا : یلوتم  دمحم  (- 2)

: يوارعـشلا یلوتم  دمحم  ، 111 ص 109 - ، 1977 یبرعلا ، رکفلا  راد  هرهاـق : یملعلا . هزاـجعا  نآرقلا و  مـیهاربا : لیعامـسا  دـمحم  (- 3)
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.98 ص 95 - نآرقلا ، ةزجعم 
هاگن امیقتـسم  دراد  رارق  ناتربارب  رد  هک  يزیچ  هب  هاـگره  امـش  . 302 - 300 ۀـیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : ناـمثع  دـمحم  (- 4)

يور رب  ار  ناتتسد  ادتبا  دینک . هظحالم  ار  ناتمشچ  ود  دید »  » نایم توافت  دیناوتیم  دینک 
185 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یتسوپ ساوح 

ره هک  دراد  دوجو  نوگانوگ  لاکـشا  هب  يدایز  یـسح  ياهلولـس  ناسنا ، تسوپ  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  کیژولویزیف  دـیدج  تاقیقحت 
اهنآ زا  یشخب  دننکیم ، سح  ار  امرس  یـضعب  امرگ و  اهنآ  زا  یخرب  الثم  دنتـسه . اهـساسحا  زا  یـصخشم  عاونا  صوصخم  اهنآ  زا  هتـسد 

. دننکیم سح  ار  درد  مه  یضعب  دنتسه و  تسوپ  رب  دراو  راشف  ساسحا  ءایشا و  سمل  صوصخم 
: دنکیم هراشا  نینچ  دنتسه ، ندب  تسوپ  رد  درد  ساسحا  صوصخم  هک  یسح  ياضعا  دوجو  هب  ریز  هیآ  رد  نآرق 

نانآ  » ًامیِکَح ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َباذَْعلا  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِهِیلُْـصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ات میزاس  شلّدـبم  رگید  تسوپ  هب  دزوسب  اهنآ  نت  تسوپ  هچ  ره  هک  مینکفا  رد  ناشخزود  شتآ  هب  يدوزب  دـندش  رفاک  اـم  تاـیآ  هب  هک 

«1 .« » تسا تمکح  يور  زا  شراک  ردتقم و  ادخ  انامه  هک  دنشچب  ار  باذع  یتخس 
ساسحا صوصخم  هک  تسوپ  رد  یسح  ياهلولس  دوجو  هب  تسا ، هدرک  تباث  زین  کیژولویزیف  دیدج  ياهیسررب  هک  روطنامه  هیآ ، نیا 

تسوپ رگا  دنکیم و  هراشا  دنتسه ، درد 
______________________________

پچ تسار و  فرط  هب  امـش  يور  شیپ  ءیـش  هک  درک  دـیهاوخ  هظحـالم  تروـص  نیا  رد  دـیراذگب ؛ پچ  مشچ  سپـس  تسار و  مشچ 
ار ناتتسد  یتقو  دعب  دینیبیم و  ار  ءیش  نآ  پچ  تمس  اهنت  دیراذگیم ، ناتتـسار  مشچ  يور  رب  ار  ناتتـسد  یتقو  نوچ  دنکیم . تکرح 
نآ هک  دسریم  رظن  هب  ور  نیا  زا  دینیبیم . ار  نآ  تسار  تمس  امش  دوشیم و  ناهنپ  ءیـش  نآ  پچ  تمـس  دیهنیم ، پچ  مشچ  يور  رب 

ناتـشوگ ود  ره  رب  ربارب  روطب  نامزمه  دیآیم ، امـش  يوربور  زا  امیقتـسم  هک  ییادص  اما  دـنکیم . تکرح  تسار  پچ و  فرط  هب  ءیش 
زا رتدوز  دراد  رارق  ادص  عبنم  هیحان  رد  هک  یـشوگ  هب  یتوص  جاوما  دیایب ، امـش  پچ  ای  تسار  تمـس  زا  ادص  رگا  هتبلا  دراذگیم . ریثأت 

. تسا هظحالم  لباقریغ  كدنا و  رایسب  ینامز ، توافت  نیا  اما  دسریم  رگید  شوگ 
.56 ءاسن : (- 1)

 186 ص : یسانشناور ، نآرق و 
تسوپ رد  يدیدج  یسح  ياهلولـس  ادنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دنکیمن ، درد  ساسحا  ناسنا  رگید  دنورب  نیب  زا  اهلولـس  نیا  دزوسب و  ندب 

. دننک درد  ساسحا  منهج  شتآ  رد  هراومه  ات  دنیرفآیم  نارفاک  هدش  هتخوس 
. تسا هدرک  هراشا  دریگیم ، کمک  نآ  زا  ایشا ، تخانش  ساسحا و  يارب  ناسنا  هک  يرازبا  ناونع  هب  زین  هسمال  سح  هب  نآرق 

يذـغاک رد  میتسرف  وت  رب  یباتک  ام  رگا  و   » ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اَّلِإ  اذـه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقل  ْمِهیِدـْیَِأب  ُهوُسَمَلَف  ٍساطِْرق  ِیف  ًاباتِک  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َْول  َو 
«1 .« » راکشآ يرحس  رگم  تسین  نیا  هک  دنیوگ  نارفاک  زاب  تساهنآ ) دوخ  رد  هک  نانچ   ) دننک سمل  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  هک 

( یّسح قوف  كاردا   ) ساوح بوچراچ  زا  جراخ  یسح  كاردا  ب -

فشک و  » دننام دناهدیمان  « 2 « » یـسح قوف  كاردا   » ار نآ  ناسانـش  ناور  هک  دراد  دوجو  زین  یلومعم  ریغ  یـسح  كاردا  زا  يرگید  عون 
زا تسا  ترابع  هک  یتاپهلت  دـنراد و  رارق  هرـصاب  سح  هدودـحم  زا  جراخ  هک  يرود  ثداوح  ای  ایـشا  ندـید  زا  تسا  ترابع  هک  دوهش »
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ای ادـص ، ندینـش  زا  تسا  ترابع  هک  ییاونـش ، ساسحا  اـی  دـشابیم و  رود  یناـکم  رد  بلغا  هک  يرگید  درف  ینهذ  راـکفا  ندرک  كرد 
هتشامگ تمه  اههدیدپ  نیا  یـسررب  هب  رـصاعم ، ناسانـش  ناور  زا  یخرب  تسا . هعماس  سح  هدودحم  زا  جراخ  هک  رود  یناکم  زا  ینخس 

ام هب  اهنآ ، ماهبا  نودب  مهف  رد  دناوتب  هک  دشاب  راوتـسا  قیقد و  ردـق  نآ  هک  یجیاتن  هب  اما ، دـناهداد  ماجنا  اهنآ  يور  یناوارف  ياهـشیامزآ 
. دناهدیسرن دنک ، کمک 

دادعتسا زا  هک  دارفا  یضعب  يارب  اهنت  دنرادن و  مدرم  همه  ار  یسح  قوف  كاردا  عون  نیا 
______________________________

.7 ماعنا : (- 1)
 Extrasensory Perception (- 2)

 187 ص : یسانشناور ، نآرق و 
قراـخ كاردا  يورین  هب  تسا و  یحور  يافـص  ّتیفافـش و  یعون  زا  تراـبع  دادعتـسا ، نیا  تسا . ریذـپناکما  دنتـسه ، رادروخرب  ياهژیو 
دوجو تلع  هب  هک  ار  یثداوح  ای  دوخ و  زا  رود  ثداوح  ایـشا و  دور و  رتارف  ناکم  ياهزرم  زا  دناوتیم  ناسنا  هک  دراد  یگتـسب  ياهداعلا 
ناونع هب  ار  مالّسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  يارجام  یعیبط ، ریغ  یّسح  كاردا  عون  نیا  يارب  نآرق  دنک . كرد  تسا ، هدیـشوپ  وا  زا  عناوم ،

هب رصم  نیمزرس  زا  فسوی  نهاریپ  لماح  ناوراک  هک  یماگنه  ار  مالّسلا  هیلع  فسوی  شدنزرف  يوب  ترضح ، نآ  تسا . هدرک  رکذ  لاثم 
. درک مامشتسا  تشاد ، هلصاف  شتماقا  لحم  زا  هار  زور  دنچ  دوب و  هداتفا  هار 

هئطخت ارم  رگا  تفگ  بوقعی  دمآ ، نوریب  رصم  زا  ناوراک  نوچ  و   » ِنوُدِّنَُفت ْنَأ  َْول ال  َفُسُوی  َحیِر  ُدِجََأل  یِّنِإ  ْمُهُوبَأ  َلاق  ُریِْعلا  ِتَلَصَف  اََّمل  َو 
«1 .« » مونشیم ار  فسوی  يوب  نم  دینکن ،

زا جراخ  یّسح  كاردا  هدیدپ  هب  راکشآ  روط  هب  يرود  تفاسم  نینچ  زا  مالّسلا ، هیلع  بوقعی  طسوت  مالّـسلا  هیلع  فسوی  يوب  مامـشتسا 
. دراد هراشا  ساوح ، بوچراچ 

رد هک  تفگیم  مدرم  هب  ترـضح  نآ  هـک  دوـب  نـیا  تـسا ، هداد  ربـخ  نآ  زا  نآرق  هـک  مالّـسلا  هـیلع  یـسیع  ترـضح  تازجعم  زا  یکی 
: دننکیم هریخذ  ییاهزیچ  هچ  دنروخیم و  ییاذغ  عون  هچ  ناشیاههناخ 

 ... ْمُِکتُوُیب ِیف  َنوُرِخَّدَت  ام  َو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  ... 
«2  ...« » دینکیم هریخذ  هچ  دیروخیم و  هچ  ناتاههناخ  رد  هک  مهد  ربخ  بیغ  زا  امش  هب  و  »... 

______________________________

.94 فسوی : (- 1)
.49 نارمع : لآ  (- 2)

 188 ص : یسانشناور ، نآرق و 
كاردا تردق  وا  هب  هداد و  صاصتخا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  دشاب  دوهـش  فشک و  یعون  هزجعم  نیا  دراد  لامتحا 
. دشاب یهلا  ماهلا  یعون  هلأسم  نیا  هک  دراد  زین  لامتحا  هتبلا  دوب . هدرک  اطع  ار ، هرصاب  سح  هدودحم  زا  جراخ  یندیدن و  ياهزیچ 

زا جراخ  یّـسح  كاردا  زا  ییاههنومن  فّوصت ، خیرات  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هباحـص  یگدنز  خیرات  ثیدح و  بتک  رد 
هک دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  ملـسم » . » دوشیم تفای  دنمانیم ، هفـشاکم »  » ار نآ  نایفوص  هک  ساوح ، هدودحم 

: دومرف
مرـس تشپ  زا  ار  امـش  نم  دـیوریم  دوجـس  عوکر و  هب  هک  یماـگنه  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـیهد ، ماـجنا  لـماک  روط  هب  ار  دوجـس  عوکر و  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  زین  يراخب » « » 1 «. » منیبیم
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بلق روضح  عوشخ و  هن  هک  ادخ  هب  دنگوس  نوچ ، دینک ) نینچ  مه ، امـش   ) ماهداتـسیا هلبق  هب  ور  هنوگچ  اج  نیا  رد  نم  هک  دـینیبیم  ایآ  »
«2 «. » منیبیم ار  امش  مرس  تشپ  زا  نم  اریز  دنامیمن ، یفخم  نم  رب  زامن  رد  امش  عوکر  هن  و  امش ،

فشک و تلاح  زا  ياهنومن  دوخ  دـنیبیم ، دوجـس  عوکر و  لاح  رد  شرـس  تشپ  زا  ار  هباحـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نیا 
سح هدودحم  رد  هک  ار  ییاهزیچ  تسناوتیم  دوخ  حور  ّتیفافش  بلق و  يافـص  ببـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اریز  تسا ، دوهش 

: هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دنک . هدهاشم  دنتسین ، هرصاب 
نآ رد  رفن  ود  یگزاتب  هک  درک  روبع  عیقب  ناتـسربق  رد  ربق  ود  راـنک  زا  باحـصا  زا  يدادـعت  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  يزور 

: دومرف داتسیا و  ترضح  نآ  دندوب . هدش  نفد 
لاؤس نیا  زا  ناتروظنم  هّللا  لوسر  ای  : » دـنتفگ دـعب  و  ار » ینالف  ینالف و  : » دـندرک ضرع  دـیدرک »؟ نفد  اج  نیا  رد  ار  یناسک  هچ  زورما  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ »؟
تخرد زا  ياهخاش  هاگنآ  درکیم » ینیچ  نخس  مدرم  نایم  رد  يرگید  و  درکیمن ، كاپ  لوب  زا  ار  دوخ  هک  دوب  یسک  ود ، نآ  زا  یکی  »

ره درک و  همین  ود  ار  نآ  تفرگرب و  امرخ 
______________________________

. خیرات نودب  اهتبتکم ، ۀیرصملا و  ۀعبطملا  هرهاق ، يوون ، حرش  اب  ملسم  حیحص  ص 150 . مراهچ ، دلج  ةالصلا ، باتک  (- 1)
.1978 ۀیرهزالا ، تایلکلا  ۀبتکم  هرهاق ، ص 74 . دلج 3 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  هرامش 418 . ثیدح  ةالصلا ، باتک  (- 2)

 189 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ضرع دـبای » فیفخت  ناشباذـع  ات  : » دومرف يدرک »؟ ار  راک  نیا  ارچ  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـندرک ضرع  داـهن . اـهربق  نآ  زا  یکی  رب  ار  همین 
سوه اوه و  رگا  دنادیم و  ادـخ  اهنت  هک  تسا  یبیغ  هلأسم  کی  نیا  : » دومرف دوب »؟ دـنهاوخ  بّذـعم  یک  ات  اهنآ  هّللا ، لوسر  ای  : » دـندرک

«1 «. » دیدینشیم مونشیم ، نم  هک  ار  هچنآ  مه  امش  دوبن ، ناتنتفگ  نخس  رد  یفرحرپ  و  امش ، لد 
عوضوم نیا  دنونشب و  دنتسناوتن ، وا  فارطا  هباحص  هک  دینش  ار  ییاهزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دهدیم  ناشن  رخآ  هلمج  نیمه 

، دزرو عاـنتما  اـهییوگ  هدوهیب  زا  دـنک و  فاـص  اـیند  ياـهیگدولآ  اهلاغتـشا و  زا  ار  شلد  ناـسنا  رگا  دراد ، ناـکما  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد 
یّلص ربمایپ  نابتاک  زا  یکی  يدیسالا ، عیبرلا  نب  ۀلظنح  هک  تسا  هدمآ  رگید  یثیدح  رد  زین  و  دونشب . ار  اههدینشن  هک  دنک  بسک  ییورین 

ار نآ  ایوگ  هک  يزادنایم  تشهب  خزود و  دای  هب  ار  ام  يروط  میتسه  وت  روضح  رد  یتقو  ام  : » درک ضرع  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 
شومارف ار  لئاسم  نآ  زا  يرایـسب  دزاسیم و  لوغـشم  ار  ام  ایند  لام  دـنزرف و  نز و  رکف  میوشیم  جراخ  تروضح  زا  یتقو  اما  مینیبیم ،

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مینکیم .»
ادـخ دای  رکذ و  لاح  رد  نینچمه  دـیتسه و  نم  دزن  رد  هک  تلاح  نامه  هب  رگا  تسوا ، تردـق  هضبق  رد  مناـج  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  »

راب هس  تعاسب  تعاس  ناسنا  هلظنح ، يا  اما  دمآ . دنهاوخ  امـش  رادید  هب  ناتهار  رـس  رتسب و  رد  یتح  ناگتـشرف  دیهد ، همادا  ار  ناتیگدنز 
«2 . » دناهدرک لقن  قئاقر »  » باب رد  ار  تیاور  نیا  يذمرت  ملسم و  دنکیم .» رییغت 

روضح رد  هک  ار  یشور  نامه  ینعی  ادخ ، دای  حور و  ّتیفافـش  بلق و  يافـص  تلاح  نامه  هباحـص ، رگا  هک  دنکیم  تلالد  ثیدح  نیا 
. دننیبب ار  ناگتشرف  تشاد  ناکما  دندادیم ، همادا  دنتشاد  ربمایپ 

مشچ ياطخ  ج -

نیب یمـشچ ، ياهاطخ  عاونا  زا  یخرب  درادـن . تقباطم  هدـش ، هدـید  ءیـش  تقیقح  اب  هک  تسا  ییاـنیب  طـلغ  كاردا  یعون  مشچ  ياـطخ 
اب ار  اهنآ  همه ، دراد و  دوجو  مدرم  مومع 
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______________________________

ص 151. ، 1979 ۀبهو ، ۀبتکم  هرهاق : مود ، پاچ  ۀیحورلا ، انتیبرت  يوح ، دیعس  زا : لقن  هب  (- 1)
ص 151. ۀیحورلا ، انتیبرت  (- 2)

 190 ص : یسانشناور ، نآرق و 
زا ینعی ، دیآیم  شیپ  مدرم  يارب  یهاگ  هک  تسا  بارـس  ندید  اهاطخ ، هنوگ  نیا  ياههنومن  زا  یکی  « 1 . » دننکیم كرد  هباشم  یشور 

. تسا بآ  دننکیم  نامگ  دننیبیم و  یبارس  رود 
هک دوشیم  رکذتم  دشکیم و  ریوصت  هب  ار  رافک  بوخ  ياهراک  یگدوهیب  لماک ، تغالب  اب  هک  اج  نآ  تسا ، هدرک  رکذ  ار  بارس  نآرق 

تـسا بآ  دربیم  نامگ  هنـشت ، ناسنا  هک  یبارـس  دننام  تسرد  تسا ، رمثیب  اوه  رد  هدـنکارپ  يرابغ  نوچمه  تمایق  زور  رد  لامعا  نیا 
. دنیبیمن بآ  زا  يرثا  دسریم ، نآ  هب  یتقو  اما ،

ُعیِرَـس ُهَّللا  َو  َُهباسِح ، ُهاَّفَوَف  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َدَـجَو  َو  ًاْئیَـش  ُهْدِـجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَـسْحَی  ٍۀَـعیِِقب  ٍبارَـسَک  ْمُُهلاـمْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
بناج هب  درادنپ و  بآ  ار  نآ  هنـشت  صخـش  هک  بآیب ، راومه  نابایب  رد  دنام  یبارـس  هب  لثم  رد  ناشلامعا  دنرفاک  هک  نانآ  و   » ِباسِْحلا

مامت و شراک  باسح  هب  هک  دنیب  شیوخ  لامعا  رظان  رـضاح و  ار  ادخ  رفاک  نآ  دـباین و  بآ  چـیه  دـسر ، اج  نادـب  یتقو  اما ، دباتـش  نآ 
«2 (.« » دهدب شرفک  رفیک   ) دسرب و لماک 

یسح كاردا  هجوت و  رد  اهشزرا  اههزیگنا و  ریثأت  د -

تابثا هب  ار  عوضوم  نیا  دیدج ، یبرجت  ياهیـسررب  زا  يرایـسب  هجیتن  دراذـگیم . ریثأت  شکاردا  یهاگآ و  رد  درف  ياهـشزرا  اههزیگنا و 
نانمؤم دوشیم  ثعاب  نامیا  هنوگچ  هک  دنکیم  يروآدای  هک  اج  نآ  تسا ؛ هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  يدراوم  رد  نآرق  و  « 3  » هدیناسر

روط هب  دننک و  كرد  هناهاگآ  ار  اهنآ  دـنهد و  ارف  شوگ  دـنوشیم ، لزان  ادـخ  فرط  زا  هک  نآرق  تایآ  هب  هجوت ، یگدامآ و  تلاح  رد 
الیذ ام  دنلفاغ . اهنآ  مهف  كاردا و  ندادارف و  شوگ  زا  اهنآ  درادن و  يریثأت  نینچ  ناکرشم  رد  تایآ  نیمه  هک ، یلاح  رد  دنمهفب . قیقد 

______________________________

.287 ص 286 ، ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
.39 رون : (- 2)

.293 - 289 ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 3)
 191 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نتـشادن كرـش و  تایآ ، نیا  رد  میوشیم . رکذتم  تسا ، كاردا  زا  ناکرـشم  تلفغ  هدـننک  فیـصوت  هک  ار  ینآرق  تایآ  زا  ییاههنومن 
. دشابیم هفیظو  ماجنا  زا  ناکرشم ، ساوح  ندنام  زاب  هیام  هک  تسا  هدش  رکذ  تلفغ  نیا  لیلد  ادخ  هب  نامیا 

َِکئلوُأ اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقْفَی  ـال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو 
تسا ییاهلد  ار  اهنآ  هک  نآ  هچ  میدراذگاو ، منهج  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایـسب  اققحم  و   » َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک 

دنرتهارمگ یسب  هکلب  دننایاپراهچ  دننام  اهنآ  تقیقح  ياونشان  تسا  ییاهشوگ  تریصب و  رونیب  تسا  ییاههدید  تفرعم و  كاردایب و 
هب دوخ  راک  تبقاع  تمایق و  ادـخ و  زا   ) هک دنتـسه  یمدرم  نامه  اهنآ  دـندرکن  لمع  زاب  دنتـشاد و  هدـسفم  تحلـصم و  كاردا  هوق  اریز 

«1 .« » دندش لفاغ  ایند ) هچیزاب 
وگب اهنآ  هب  ٍدـیَِعب ...«  ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی  َِکئلوُأ  یًمَع  ْمِْهیَلَع  َوُه  َو  ٌْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َو  ٌءافِـش  َو  ًيدُـه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ْلـُق 
اهنآ رب  تسا و  نارگ  قح ) مالک  ندینش  زا   ) ناشیاهشوگ دنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  اما  تسافـش و  تیاده و  نامیا ، لها  يارب  نآرق  نیا 
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.« دنوشیم توعد  قح  باتک  نیا  هب  نامیا ) تداعس و  زا   ) رود رایسب  یناکم  زا  نادان )  ) مدرم نآ  تسا و  تلالض  لهج و  يروک  بجوم 
«2»
______________________________

.179 فارعا : (- 1)
: دیوگیم دنوشیم ) هداد  ادن  رود  یناکم  زا  « ) ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی   » ریسفت رد  ریثک  نبا  . 44 تلصف : (- 2)

ار اهنآ  هک  یـسک  ایوگ  هک ، تسا  نیا  دیعب  ناکم  يانعم  : » دیوگیم زین  ریرج  نبا  ناشاهلد . زا  رود  ینعی  رود  ناکم  تسا : هتفگ  دـهاجم 
ص 103. ج 4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  دنمهفیمن » ار  شیاههتفگ  هک  دنزیم  ادص  ار  اهنآ  يرود  ناکم  زا  دهدیم ، رارق  باطخ  دروم 

 192 ص : یسانشناور ، نآرق و 
روک رک و  ار  ناشمـشچ  شوگ و  هدرک و  نعل  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  دـنناقفانم  نیمه   » ْمُهَراـْصبَأ یمْعَأ  َو  ْمُهَّمَـصَأَف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 

«1 .« » دینادرگ
ناروک نیا  ای  تخومآ  یناوت  يزیچ  ار  اهرک  نیا  وت  ایآ  ام ، لوسر  يا   » ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َناک  ْنَم  َو  َیْمُْعلا  يِدـْهَت  َْوأ  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َْتنَأَف  َأ 

ُهَّللا َبَهَذ  َُهلْوَح  ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  « 2 « »؟ درک یناوت  تیاده  دوریم ، یهارمگ  هب  هتـسناد  هک  ار  نآ  نطاب و 
نـشور ات  سپ  دزورفیب  شتآ  هک  تسا  یـسک  لثم  ناشیا  لثم   » َنوُعِجْرَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  َنوُرِْـصُبی  ٍتاُملُظ ال  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  ْمِهِرُوِنب 

رک و اهنآ  دـننیبن . چـیه  ار ) تداعـس  قیرط  قح و  هار  هک   ) دـنک اهر  یکیرات  رد  ار  ناشیا  دربب و  ینـشور  نآ  ادـخ  ار ، دوخ  فارطا  دـنک 
«3 .« » دندرگیمنرب دوخ  تلالض  زا  دنروک و  گنگ و 

 ... ِتاُملُّظلا ِیف  ٌمُْکب  َو  ٌّمُص  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو 
«4  ...« » دنربیم رس  هب  تاملظ  رد  گنگ  رک و  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  «و 

الَف َأ  ِهَّللا  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی  ْنَمَف  ًةَواـشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَـعَج  َو  ِِهْبلَق  َو  ِهِعْمَـس  یلَع  َمَتَخ  َو  ٍْملِع  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ 
َنوُرَّکَذَت
______________________________

.23 دمحم : (- 1)
.40 فرخز : (- 2)

.18 ، 17 هرقب : (- 3)
.39 ماعنا : (- 4)

 193 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هتخاس و هارمگ  تجح ) مامتا  زا  سپ  و   ) هتـسناد ار  وا  ادـخ  هداد ، رارق  دوخ  يادـخ  ار  شـسفن  ياوه  هک  ار  نآ  يرگنیم  اـم  لوسر  يا  »
«1 .« » درک دهاوخ  شتیاده  هک  رگید  ادخ  زا  دعب  ار  وا  سپ  تسا ، هدیشک  تملظ  هدرپ  يو  مشچ  رب  هداهن و  وا  لد  شوگ و  رب  رهق )  ) رهم

ْمُهَف اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  اَّلِإ  ُعِمُْست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَض  ْنَع  ِیْمُْعلا  يِداِهب  َْتنَأ  ام  َو  َنیِِربْدُم  اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َو ال  یتْوَْملا  ُعِمُْـست  َکَّنِإ ال 
هب دننادرگیم  يور  تراتفگ  زا  هک  ار  نطاب )  ) ياهرک ای  یناونشب و  ینخس  ار  رفک ) نالد  هدرم  و   ) ناگدرم هک  یناوتن  وت  انامه   » َنوُِملْسُم

اهنآ وت  دنروآیم ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  نانآ  اهنت  ینک  تیاده  یهارمگ  زا  ار  نطاب )  ) ناروک نیا  یناوتن  زگره  وت  و  ینک . اونش  تقیقح 
«2 .« » دنتسه ادخ  رما  میلست  هک  دنناشیا  ینک و  تیاده  قح  هار  هب  یناونشب و  نخس  یناوتیم  ار 

ور نیا  زا  دـیآیم . شیپ  كاردا  رد  یهاگ  هک  تساهزیچ ، تقیقح  خـسم  فیرحت و  كاردا ، رب  اههزیگنا  ریثأـت  ياـهدومن  زا  یکی  زین  و 
سفن ياهاوه  اههتـساوخ و  اههزیگنا و  هک  یفیرحت  هب  نآرق  دـنیبیم . ابیز  ار  تشز  ءیـش  کی  تشز و  ار  بوخ  زیچ  کی  یهاگ  ناـسنا 

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدرک  هراشا  دنروآیم  دوجو  هب  كاردا  رد 
 ... ًانَسَح ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل ، َنِّیُز  ْنَمَف  َأ 

«3  ...« » تسا هدمآ  وکین  شرظن  رد  دب  رادرک  ره  يدنسپدوخ )  ) زا ات  هدش  رگهولج  ابیز  مشچ ، هب  شتشز  رادرک  هک  سک  نآ  ایآ  »
______________________________

.23 هیثاج : (- 1)
.81 ، 80 لمن : (- 2)

.8 رطاف : (- 3)
 194 ص : یسانشناور ، نآرق و 

( نآرق دننام   ) یناهرب تجح و  دوخ  يادـخ  زا  هک  سک  نآ  ایآ   » ْمُهَءاوْهَأ اوُعَبَّتا  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل ، َنِّیُز  ْنَمَک  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ 
«1 « »؟ دندش دوخ  یناسفن  ياوه  وریپ  هدرک و  هولج  ابیز  رظن  رد  ناشتـشز  لمع  ینادان ) لهج و  زا   ) هک تسا  یناسک  دننام  دراد  تسد  رد 
اب اـی  دـنکیم و  تحاراـن  نارگن و  ار  وا  هک  دراد  هقـالع  ییاـهزیچ  كاردا  مدـع  هب  ناـسنا  هک  تسا  هدرک  تباـث  يواـک  ناور  تاـقیقحت 

ربمایپ هک  يدیدج  نید  زا  نایحیسم  نایدوهی و  زا  يرایسب  شیرق و  ناکرشم  هک  تسین  یکش  تسا . داضت  رد  شیاههتـساوخ  تالیامت و 
نید زا  ترفن  نیمه  دوب . نانآ  ذوفن  هطلـس و  هیلع  يدـیدهت  نآ  شرتسگ  اریز ، دـندوبن . یـضار  دوب ، هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 

هک روطنامه  دنهد ، ارف  شوگ  رکفت  ربدـت و  يور  زا  نآرق  تایآ  هب  دنـشاب ، هتـشادن  یگدامآ  یناور  رظن  زا  اهنآ  هک  دـش  ثعاب  دـیدج ،
. دننک قیدصت  تسا  هدروآ  نآرق  هک  ار  یقح  لئاسم  كرد و  ار  نآرق  یناعم  دندوبن  هدامآ  یلقع ، رظن  زا  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  تسرد 

______________________________

.14 دمحم : (- 1)
195 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق هاگدید  زا  رّکفت  مراهچ  لصف 

هراشا

وا هک  ندیشیدنا ، تردق  تسا و  هدرک  اطع  وا  هب  ادخ  هک  لقع  نتشاد  رظن  زا  اما ، دراد  كارتشا  ناویح  اب  یسح  كاردا  هفیظو  رد  ناسنا ،
وا هب  ار  تامدـقم  زا  جـیاتن  طابنتـسا  تردـق  دـناسریم و  تایلک  هب  تایئزج  زا  دـنکیم و  اناوت  ثداوح  ایـشا و  رد  قیقحت  شرگن و  رب  ار 

تیلوؤسم لمحت  اهتدابع و  ماـجنا  هب  ندـش  فلکم  هتـسیاش  ار  ناـسنا  هک  تسا  رکفت  تردـق  نیمه  دوشیم . زیاـمتم  ناویح  زا  دـهدیم ،
. تسا هداد  رارق  نیمز  يور  رد  ادخ  ینیشناج  ماقم  زارحا  راوازس  هجیتن  رد  هدارا و  باختنا و 

رد اهدعب  هک  دهدیم  لیکشت  ار  ياهیلوا  هدام  دنکیم ، بسک  یسح  كاردا  قیرط  زا  یگدنز  هلحرم  نیتسخن  رد  كدوک ، هک  یتاعالطا 
رد ار  یخرب  دروآیم و  روصت  رد  دـنادرگیم و  زاب  شنهذ  هب  ار  تاعالطا  نآ  هدـنیآ  رد  وا  اریز  دریگیم . کمک  نآ  زا  شرکفت  نایرج 

نیا دیامن و  کمک  وا  هب  هزات ، تاعالطا  فاشتکا  رد  هک ، دنکیم  ناشمیظنت  يروط  دیدج ، یـشور  اب  دـهدیم و  رارق  رگید  یخرب  رانک 
هب هراومه  ناسنا ، دـیازفایم . شقباس  تاعالطا  یناگیاب  هب  دروآیم ، تسد  هب  ندیـشیدنا  رکفت و  نایرج  رد  ناسنا  هک  ار  هزات  تاـعالطا 

لالخ رد  یملع  قیقحت  دـشر  ساسا  هیاپ و  عقاو  رد  نیا  دزادرپیم و  هزات  قیاقح  تاـعالطا و  فاـشتکا  یمیدـق و  تاـعالطا  میظنت  راـک 
. دیآیم دوجو  هب  یقیبطت  يرظن و  مولع  رد  هک  تسا  یموادم  تفرشیپ  تلع  نینچمه  خیرات و  فلتخم  نورق 

ماظن ماکحتسا  شنیرفآ و  ياهیتفگـش  رد  لمأت  تقد و  نآ و  فلتخم  ياههدیدپ  رد  شرگن  یتسه و  رد  رکفت  هب  ار  ناسنا  لاعتم  دنوادخ 
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تخانش ملع و  لیصحت  هب  زین  و  یتسه ،
 196 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یـسررب و رکفت و  هدـهاشم و  هب  توعد  نیا  اـم  تسا و  هدرک  قیوشت  بیغرت و  مولع  فلتخم  ياههنحـص  ماـمت  رد  یهلا  نیناوـق  اـهتنس و 
: مینیبیم میرک ، نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  ار ، ملع  لیصحت 

 ... َْقلَْخلا َأََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 
«1  ...« » تسا هدرک  داجیا  ار  قلخ  تسخن ، هنوگچ  ادخ  هک  دینیبب  دینک و  ریس  نیمز  رد  هک  مدرم  هب  وگب  لوسر ، يا  »

ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ  َْوأ  اِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَف  َأ 
ار نارفاک  نیا  هک  ددرگ  اونش  تقیقح  هب  ناششوگ  ای  دبای و  شوه  شنیب و  ناشاهلد  ات  دنوریمن ؟ ریس  هب  نیمز  يور  رد  نارفاک  نیا  ایآ  »

«2 .« » تسا روک  اهلد  هدید  لد و  مشچ  نکیل ، تسین  روک  هچرگ  رس  مشچ 
 ... ٍءْیَش ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُْظنَی  َْمل  َو  َأ 

«3  ...« » دنرگنیمن تسا  هدیرفآ  ادخ  هچ  ره  رد  دننکیمن و  نیمز  اهنامسآ و  ياوق  توکلم و  رد  رظن  رکف و  ایآ  »
 ... ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اذ  ام  اوُرُْظنا  ُِلق 

«4 .« » دینک رظن  لقع  مشچ  هب  نیمز  اهنامسآ و  رد  وگب ) تما  هب  ام  لوسر  يا  » )
______________________________

.20 توبکنع : (- 1)
.46 جح : (- 2)

.185 فارعا : (- 3)
.101 سنوی : (- 4)

 197 ص : یسانشناور ، نآرق و 
امَّنِإ ْرِّکَذَـف  ْتَحِطُـس  َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  َو  ْتَبُِـصن  َْفیَک  ِلابِْجلا  َیلِإ  َو  ْتَِعفُر  َْفیَک  ِءاـمَّسلا  َیلِإ  َو  ْتَِقلُخ  َْفیَک  ِلـِبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  ـالَف  َأ 

هدینادرگ دـنلب  هنوگچ  هک  دـننکیمن  رکف  نامـسآ  تقلخ  رد  و  تسا . هدـش  قلخ  هنوگچ  هک  دـنرگنیمن  رتش  تقلخ  رد  ایآ   » ٌرِّکَذـُم َْتنَأ 
. تسا هدش  هدینارتسگ  هنوگچ  هک  دننکیمن  رظن  نیمز  هب  و  تسا . هدش  هتـشارفا  نیمز ) رد   ) هنوگچ هک  دننیبیمن  ار  اههوک  و  تسا . هدـش 

«1 .« » تسین نیا  زا  ریغ  وت  يربمغیپ  هفیظو  هک  زاس  رکذتم  ار  مدرم  وت  لوسر ، يا 
ْنِم ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو  َساَّنلا  ُعَْفنَی  اِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  ِیتَّلا  ِْکلُْفلا  َو  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 

َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َْنَیب  ِرَّخَـسُْملا  ِباحَّسلا  َو  ِحایِّرلا  ِفیِرْـصَت  َو  ٍۀَّباَد  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ََّثب  َو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍءاـم 
هک یناراب  تسا و  تکرح  رد  قلخ  عافتنا  يارب  بآ  يور  رب  هک  اهیتشک  زور و  بش و  دمآ  تفر و  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  اققحم  »

نتخیگنارب رد  دینادرگ و  مّرخ  زبس و  درک و  هدنز  نآ ) هایگ  ندش  دوبان  و   ) ندرم زا  دـعب  ار  نیمز  بآ ، نآ  هب  ات  داتـسرف  ورف  الاب  زا  ادـخ 
يارب روما  نیا  همه  رد  تسا ، رخـسم  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  هک  ربا  تقلخ  رد  فرط و  ره  هب  اـهداب  ندـیزو  رد  نیمز و  رد  اـهناویح  عاونا 

«2 .« » تسا هدننیرفآ  تردق  ملع و  رب  حضاو  ياّهلدا  نالقاع 
ٌۀَِیناد ٌناْوِنق  اهِْعلَط  ْنِم  ِلْخَّنلا  َنِم  َو  ًابِکارَتُم  ابَح  ُْهنِم  ُجِرُْخن  ًارِضَخ  ُْهنِم  انْجَرْخَأَف  ٍءْیَـش  ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 

َنُوْتیَّزلا َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ٍتاَّنَج  َو 
______________________________

.21 - 17 هیشاغ : (- 1)
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.164 هرقب : (- 2)
 198 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ناراب نامسآ  زا  هک  ییادخ  تسومه  و   » َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ْمُِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْعنَی  َو  َرَْمثَأ  اذِإ  ِهِرَمَث  یلِإ  اوُرُْظنا  ٍِهباشَتُم  َْریَغ  َو  ًاِهبَتْـشُم  َناَّمُّرلا  َو 
میرآ و دیدپ  هدش  هدـیچ  مه  يور  هب  هک  ییاههناد  اههزبس  نآ  رد  میرآ و  نورب  نیمز  زا  ار  اههزبس  مینایورب و  نادـب  تابن  ره  ات  دراب  ورف 

امش مینک ، قلخ  تسا  هباشمان  یخرب  هیبش و  یخرب  هک  رانا  نوتیز و  روگنا و  ياهغاب  میزیگنارب و  مه  هب  هتـسویپ  ياههشوخ  امرخ  لخن  زا 
نامیا لها  يارب  ادخ  تردق  ياههناشن  تایآ و  نآ  رد  هک  دیرگنب  لقعت  مشچ  هب  دـسرب  دـیآ و  دـیدپ  نآ  هویم  هک  یماگنه  اهغاب  نآ  رد 

«1 .« » تسادیوه
َو ًۀَهِکاف  َو  ًاْبلُغ  َِقئادَح  َو  اًلَْخن  َو  ًانُوْتیَز  َو  ًابْضَق  َو  ًابَنِع  َو  ابَح  اهِیف  اْنتَْبنَأَف  اقَش  َضْرَْألا  اَنْقَقَش  َُّمث  ابَص  َءاْملا  اَْنبَبَـص  اَّنَأ  ِهِماعَط  یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 

. میتخیر ورف  ار  ناراب  بآ  ام  هک  درگنب . درخ  مشچ  هب  دوخ  ياذغ  توق و  هب  یمدآ   » ْمُکِماْعنَِأل َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  ابَأ 
نوتیز و تخرد  و  دیورب . زاب  دنوردب  یمه  هک  تاتابن  روگنا و  غاب  و  میدینایورب . اذغ  يارب  تابوبح  و  میتفاکـشب . ار  نیمز  كاخ  هاگنآ 

دنمهرهب نآ  زا  امـش  تاناویح  نایمدآ و  امـش  ات  میدـینایورب . اهعترم  اهفلع و  اههویم و  عاونا  و  نهک . ناتخرد  زا  رپ  ياهغاب  و  امرخ . لـخن 
«2 .« » دیوش

نیمز و اهنامـسآ و  رد  یملع  شواک  رکفت و  هدهاشم و  شرگن و  هب  هک  تسا  هدـش  توعد  اراکـشآ  ناسنا  زا  نآ ، لاثما  قوف و  تایآ  رد 
دنکیمن توعد  یعیبط  ياههدـیدپ  رد  یملع  قیقحت  رکفت و  هب  اـهنت  ار  ناـسنا  نآرق  دزادرپب . یتـسه  ياههدـیدپ  ماـمت  تاـقولخم و  همه 

نیا هب  دنکیم و  قیوشت  زین  دوخ  تقلخ  یناور  کیژولویب و  رارسا  سفن و  رد  رکفت  هب  هکلب ،
______________________________

.99 ماعنا : (- 1)
.32 - 24 سبع : (- 2)

 199 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دناوخیم ارف  یناور  یکشزپ و  کیژولویزیف و  کیژولویب و  مولع  نیدایم  رد  دورو  هب  ار  وا  بیترت 

 ... یمَسُم ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ 
قحب زج  ار  همه  تساهنآ  نیب  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  ادخ  هک  دنربیپ ) تمکح  نیدب  ات   ) دندرکن رکفت  دوخ  سوفن  شیپ  رد  ایآ  »

«1  ...« » تسا هدیرفاین  نّیعم  دح  تقو و  هب  و  تحلصم ) تمکح و  يارب  (و 
هدیرفآ هچ  زا  هک  درگنب  دوخ ) تقلخ  ودـب  رد  رورغم   ) ناسنا  » ِِبئارَّتلا َو  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی  ٍِقفاد  ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  َِقلُخ  َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 

«2 .« » تسا هدمآ  نوریب  ردام  هنیس  ردپ و  تشپ  نایم  زا  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  ياهدنهج  هفطن  بآ  زا  تسا ؟ هدش 
 ... ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 

ادخ و  ) هک دوش  راکـشآ  رهاظ و  ات  مینادرگیم  نشور  ادیوه و  الماک  مدرم  سوفن  ناهج و  قافآ  رد  ار  دوخ  تمکح  تردق و  تایآ  ام  »
«3  ...« » تسا قح  رب  همه ) شتلاسر  تمایق و  تمکح و  تایآ 

، دوشیم هدـید  لیذ  ياهترابع  نوچمه  ییاهترابع  اهنآ  رد  هک  يداـیز  تاـیآ  زا  ناوتیم  ار  رکفت  هب  مدرم  توعد  رد  میرک  نآرق  رارـصا 
لّقعت ایآ  « ) َنُولِقْعَی الَف  َأ  : » تفایرد

______________________________

.8 مور : (- 1)
.7 - 5 قراط : (- 2)
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.53 تلصف : (- 3)
 200 ص : یسانشناور ، نآرق و 

(، دیزادرپب رّکفت  هب  دیاش  « ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  (، » دینک لقعت  دیاش  « ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  (، » دـننکیمن هشیدـنا  ایآ  « ) نورّکفتی الف  ا  (، » دـننکیمن
الف ا  (، » دـننکیمن ّربدـت  اـیآ  « ) َنوُرَّبَدَـتَی ـالَف  َأ  (، » دنـشیدنیب ناـنآ  دـیاش  « ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  (، » دـیدرکیم لّـقعت  رگا  « ) َنوـُلِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  »
(. دننکیم لّقعت  هک  یهورگ  يارب  « ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  (، » دنشیدنایم هک  یمدرم  يارب  « ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  (، » دنوشیمن رکذتم  ایآ  « ) نورّکذتی

. تسا هدرب  الاب  دریگیم ، تمدخ  هب  ار  شرکفت  لقع و  هک  ار  يدرف  شزرا  هدرک و  نایب  ار  ناسنا  یگدنز  رد  رّکفت  ّتیمها  نآرق 
 ... َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  ... 

هدافتـسا شیوخ  رکفت  لقع و  زا  هک  ار  یـسک  ماقم  « 1 « »؟ دـنناسکی لهاج  مدرم  اب  دنـشناد  ملع و  لها  هک  ناـنآ  اـیآ  لوسر  يا  وگب  »... 
. تسا هداد  رارق  ناویح  زا  رتنییاپ  ار  شاهجرد  و  هدروآ ، نییاپ  دنکیمن ،

ندینش و زا  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  دزن  صاخشا ) نیرتیقـش  و   ) ناروناج نیرتدب   » َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ 
«2 .« » دننکیمن لقعت  ادخ ) تایآ  رد   ) الصا دنلال و  رک و  قح ) فرح   ) نتفگ

رکف ای  دنونشیم  یفرح  نارفاک  نیا  رثکا  هک  يرادنپ  ای   » اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  َْوأ  َنوُعَمْسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ 
«3 .« » رتهارمگ رتنادان و  هکلب  دننایاپراهچ ، دننام  تسرد  یلقعیب  رد  نانیا  دنراد ، یلقعت  و 

______________________________

.9 رمز : (- 1)
.22 لافنا : (- 2)
.44 ناقرف : (- 3)

201 ص : یسانشناور ، نآرق و 

تالکشم لح  رد  رکفت  لحارم  فلا -

هراشا

دـنکیم و حرطم  دوخ  اب  ناسنا  هک  یلاؤس  ره  الوصا  دراد و  اهنآ  لـح  هب  زاـین  هک  دروخیمرب  يداـیز  تالکـشم  هب  یگدـنز  رد  ناـسنا ،
هب لکشم  هک  دوشیم  هجاوم  يدایز  ياهیریگعـضوم  اب  یگدنز  رد  ناسنا ، الومعم  دوریم . رامـش  هب  یلکـشم  دوخ ، دنادیمن  ار  شباوج 

یهتنم شفدـه  هب  هک  ار  یهار  اما ، دـنکیم  شالت  نآ  ققحت  يارب  دراد و  صخـشم  یفدـه  وا  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  دـنیآیم و  باـسح 
شیارب هک  یلکـشم  لح  هار  هرابرد  ناسنا  یتقو  درادیم . زاـب  فدـه  هب  ندیـسر  زا  ار  وا  هک  دراد  دوجو  یعناوم  اـی  دسانـشیمن  دوشیم 

ام دناهتخادرپ . نآ  لیلحت  یسررب و  هب  ناسانشناور  هک  دراذگیم  رـس  تشپ  ار  صخـشم  لحارم  نامه  الومعم  دشیدنایم  دیآیم ، شیپ 
«1 : » مینک هصالخ  ریز  تاعوضوم  رد  تالکشم ، لح  تهج  ار  رکفت  لحارم  میناوتیم 

لکشم دوجو  ساسحا  - 1

. دوشیم زاغآ  دراد ، ّتیمها  ناسنا  يارب  هک  یلکشم  دوجو  ساسحا  اب  رّکفت ، ریس 
شالت نآ  ققحت  يارب  هک  یفده  هب  ات  دیامنیم  قیوشت  لکـشم  لح  هب  ار  وا  هک  دـنکیم  ساسحا  يوق  هزیگنا  یعون  هلحرم  نیا  رد  ناسنا 

. دهدیم لیکشت  ار  رّکفت  ریس  هلحرم  نیتسخن  لکشم ، دوجو  ساسحا  الوصا  دبای . تسد  دنکیم ،
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« لکشم  » عوضوم نوماریپ  كرادم  يروآعمج  - 2

كرد یبوخب  ار  نآ  ات  دزادرپیم  اههبنج  مامت  زا  نآ  عوضوم  يوجتـسج  هب  ـالومعم ، دـنکیم  سح  ار  لکـشم  کـی  دوجو  ناـسنا  یتقو 
اب ناشبـسانت  مدع  ای  بسانت  هجرد  نتخانـش  روظنم  هب  اهنآ ، یـسررب  نآ و  هب  قلعتم  كرادم  تاعالطا و  هیلک  يروآعمج  هب  دعب  و  دـنک .

دنکیم و ظفح  دنتسه ، لکشم  لح  بسانم  هک  ار  یتاعالطا  دزادرپیم و  لکشم »  » عوضوم
______________________________

.319 - 316 ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
 202 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ندیمهف و ندش و  نشور  هب  لکـشم ،»  » عوضوم اب  بسانتم  دانـسا  تاعالطا و  يروآعمج  دراذـگیم . رانک  دنتـسه ، بسانمان  هک  ار  اهنآ 
. دزاسیم راومه  لح ، هار  ياههیضرف  هئارا  يارب  ار  هار  دوخ ، نیا  دنکیم و  کمک  نآ  قیقد  ندرک  صخشم 

يزاس هیضرف  - 3

نهذ هب  اههیـضرف  یخرب  ای  نآ و  یلامتحا  ياهلح  هار  زا  یخرب  لکـشم ،»  » عوضوم هب  طوبرم  كرادـم  تاعالطا و  يروآدرگ  نایرج  رد 
. تسا لکشم  يداهنشیپ  لح  هار  عقاو  رد  هیضرف ، دوشیم . دراو  ناسنا 

اههیضرف یبایزرا  - 4

تاعالطا و بوچراچ  رد  هیـضرف  نآ  نوماریپ  ثحب  قیمع و  یـسررب  هب  الومعم  دزاسیم  ياهیـضرف  لکـشم ، کی  لح  يارب  ققحم  یتقو 
رد ققحم  یهاگ  دوش . نئمطم  نآ ، لح  يارب  ناشتیحالص  و  لکشم »  » هلأسم اب  اهنآ  بسانت  زا  ات  دزادرپیم  دراد ، رایتخا  رد  هک  یکرادم 
ور نیا  زا  دـشابیمن ، بسانتم  گـنهامه و  لکـشم ، نآ  هراـبرد  قیاـقح  تاـعالطا و  زا  یخرب  اـب  تسا  هداد  هئارا  هک  ياهیـضرف  دـباییم 
رد هک  روطنامه  دزادرپیم و  رگید  ياهیـضرف  نتخاس  هب  دراذـگیم و  رانک  لکـشم ، لح  رد  یگتـسیاش  مدـع  لیلد  هب  ار  روبزم  هیـضرف 
زین مود  هیضرف  نتشاذگ  رانک  هب  راک  یهاگ  دزادرپیم و  مود  هیضرف  نوماریپ  ثحب  قیمع و  یسررب  هب  دوب  هدرک  لمع  لوا  هیـضرف  دروم 

دوجوم قیاقح  تاعالطا و  اب  بسانتم  هدـش و  هتفریذـپ  هیـضرف  کـی  هئارا  هب  ماجنارـس  اـت  دوشیم  رارکت  ردـق  نآ  راـک  نیا  دـماجنایم و 
. دراد ار  روبزم  لکشم  ّلح  تیحالص  هیضرف ، نیمه  هک  دهد  صیخشت  دسرب و  لکشم ، نآ  هرابرد 

هیضرف تّحص  هب  نانیمطا  - 5

كرادم و يروآدرگ  هب  الومعم  ققحم  لکشم ، لح  يارب  بسانتم  هیضرف  کی  هب  ندیسر  بسانمان و  ياههیـضرف  نتـشاذگ  رانک  زا  سپ 
. دهدیم ماجنا  ییاهشیامزآ  هیضرف  نیا  تحص  زا  نانیمطا  يارب  ای  دسریم و  ياهزات  تاکن  هب  دزادرپیم و  زین  يرگید  دانسا 

دراذگیم و رس  تشپ  تالکشم ، لح  نایرج  رد  الومعم  رّکفت ، هک  تسا  یلحارم  اهنیا 
 203 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هب هک  ینادنمـشناد  زین  مینکیم و  یط  ار  لـحارم  نیمه  دوشیم ، ناـمریگنماد  هّرمزور  یگدـنز  رد  هک  یتالکـشم  هیلک  لـح  يارب  زین  اـم 
هک یلیاسو  زا  اهنآ  هک  توافت  نیا  اب  دـننکیم ، یط  ار  لحارم  نیمه  اهنت  دـنزادرپیم ، ناشیاههاگـشیامزآ  رد  یملع  ياهـشیامزآ  ماـجنا 

لیلحت هیزجت و  تبث و  كرادـم و  يروآعمج  تاـقیقحت و  ماـجنا  رد  يرتشیب  لرتنک  ّتقد و  ياراد  تسا و  طاـبترا  رد  عوضوم  اـب  رتشیب 
. دننکیم هدافتسا  دشابیم ، اهنآ 
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مالّـسلا و هیلع  میهاربا  ناتـساد  رد  ار  هنومن  نیا  دـنکیم . هئارا  ام  هب  ياهنومن  تالکـشم ، لـح  ناـیرج  رد  رکفت  ریـس  لـحارم  يارب  نآرق 
«1 . » میباییم تفرگ ، شیپ  رد  نیرفآ ، یتسه  رداق  گرزب و  راگدرورپ  تفرعم  هب  ندیسر  يارب  رکفت  ریس  رد  وا  هک  یشور 

ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَک  َو  ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  َکَمْوَق  َو  َكارَأ  یِّنِإ  ًۀَِهلآ  ًامانْصَأ  ُذِخَّتَت  َأ  َرَزآ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو 
اَّمَلَف یِّبَر  اذه  َلاق  ًاغِزاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف  َنِیِلفْآلا  ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًابَکْوَک  يأَر  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  َنِیِنقوُْملا  َنِم  َنوُکَِیل  َو 

ٌءيَِرب یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َلاق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْکَأ  اذه  یِّبَر  اذـه  َلاق  ًۀَـغِزاب  َسْمَّشلا  َيأَر  اَّمَلَف  َنیِّلاَّضلا  ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدـْهَی  َْمل  ِْنَئل  َلاق  َلَفَأ 
شردـپ هب  میهاربا  هک  ار  یتقو  نک  دای  و   » َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  َنوُکِرُْـشت  اَّمِم 

رد ار  تناوریپ  وت و  یتسارب ، نم  ياهدرک و  رایتخا  ییادـخ  هب  ار  اهتب  ایآ  تفگ ، دـنک ) قـالطا  ردـپ  نآ  رب  برع  هک  شّیبرم  ومع و   ) رزآ
نوچ سپ  دسر . نیقی  لها  ماقم  هب  ات  میداد  هئارا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  نطاب  توکلم و  میهاربا  هب  ام  نینچمه  و  منیبیم . راکـشآ  یهارمگ 

بورغ هراتـس  نآ  نوچ  سپ  تسا  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ  ناکرـشم ) تیاده  يارب   ) دید ار  یناشخرد  هراتـس  دـش  رادومن  کیرات  بش 
مهاوخن ییادخ  هب  دوش  دوبان  هک  ار  يزیچ  نم  تفگ  درک 

______________________________

.251 ص 244 - ، 1973 یمالسا ، تاقیقحت  زکرم  هرهاق : میرکلا . نآرقلا  یف  ۀفرعملا  ۀفسلف  میظعلادبع : یلع  (- 1)
 204 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ارم نم  يادخ  رگا  تفگ  دـش  دوبان  مه  نآ  هک  یتقو  تسا ، نم  يادـخ  نیا  تفگ  زاب  دـید  ار  نابات  هام  دـش و ) بش   ) نوچ سپ  تفرگ .
يادخ تسا  نیا  تفگ  زاب  دید  ار  ناشخرد  دیشروخ  حبص )  ) نوچ سپ  دوب . مهاوخ  ملاع  ناهارمگ  هورگ  زا  نم  هک  انامه  دنکن  تیاده 
نامیا اب  نم  مرازیب . دیهدیم  رارق  ادخ  کیرش  امش  هچنآ  زا  نم  ناکرـشم  هورگ  يا  تفگ  دش  دوبان  زین  نآ  نوچ  تسا ، رتگرزب  نیا  نم ،

.« دوب مهاوخن  قفاوم  ناکرـشم  هنالهاج ) هدیقع   ) اب زگره  نم  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  مدروآ  ییادخ  يوس  هب  يور  صلاخ 
«1»

تساهتب و نیا  هدـنزاس  ناسنا  هک  درکیم  رکف  نوچ  دوب ، هدرک  ساسحا  دوخ  موق  طـسوت  ار  اـهتب  تداـبع  یتسرداـن  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 
؟ تسا شتسرپ  لباق  هنوگچ  دوش  هتخاس  تسد  اب  هک  يزیچ 

شتسرپ ار  نآ  دیشارتب و  دوخ  تسد  هب  يزیچ  امش  هک ) تساور   ) ایآ تفگ  دوشگ و  تحیصن  هب  نابز   ) میهاربا  » َنُوتِْحنَت ام  َنوُُدبْعَت  َأ  َلاق 
يوق ادخ ، نوچ  دنوش . فصتم  تیهولا  تفص  هب  هک  تسین  نکمم  سپ  دنرادن  یناوت  تردق و  چیه  اهتب  نیا  رگید ، يوس  زا  « 2 « »؟ دینک

. تساهیزور هدننک  میسقت  اهتمعن و  هدنشخب  یتسه و  رب  مکاح  اناوت و  و 
ییاهتب هدرک و  اهر  تسوا  تسد  هب  یعفن  ره  هک  ار  ادخ  ایآ  تفگ  میهاربا   » ْمُکُّرُـضَی َو ال  ًاْئیَـش  ْمُکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَتَف  َأ  َلاق 

هب چیه  ار  دوخ  لقع  امش  ایآ  دیتسرپیم ، اتکی  يادخ  زجب  هچنآ  رب  امش و  رب  فا  دنرادن . امـش  يارب  يررـض  عفن و  چیه  هک  دیتسرپیم  ار 
«3 « »؟ دیدنبیمن راک 

______________________________

.79 - 74 ماعنا : (- 1)
.95 تافاص : (- 2)

.67 ، 66 ءایبنا : (- 3)
 205 ص : یسانشناور ، نآرق و 

تخیگنارب شسفن  رد  یلکشم  ندش ، ادخ  يارب  اهنآ  یگتسیاش  مدع  اهتب و  تدابع  یتسردان  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ساسحا  نیمه 
.»؟ تسیک یتسه  نیا  يادخ   » هک دوب  نیا  لکشم  نآ  دشیم و  هریچ  شرکفت  رب  دروآیم و  راشف  وا  رب  هک 
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راگدیرفآ تخانش  هب  ندیسر  يارب  ار  وا  هک  درک  سح  دوخ  رد  يوق  هزیگنا  یعون  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  لکـشم ، نیا  ساسحا  اب  نامزمه 
فاص و حور  ملاس و  ترطف  یهلا ، قیفوت  تیادـه و  رب  هوـالع  هزیگنا ، نیا  داـجیا  رد  هتبلا  تشاداو . لکـشم  نیا  هراـبرد  رکفت  هب  یتسه ،

. درک کمک  وا  هب  زین  مالّسلا  هیلع  میهاربا  رترب  لقع  لالز و 
. دیسر كرادم  تاعالطا و  يروآعمج  هدهاشم و  هلحرم  هب  سپس  مالّسلا  هیلع  میهاربا 

هب هنیمز ، نیمه  رد  دسرب . دـنوادخ  تخانـش  هب  اهنآ  قیرط  زا  دـیاش  ات  درک  هدـهاشم  ار  نیمز  نامـسآ و  رد  یتسه  نوگانوگ  ياههدـیدپ 
: هیآ نیا  زا  ناوتیم  ار  عوضوم  نیا  تخادنایم . رظن  نیمز  رد  هچ  نامسآ و  رد  هچ  یتسه ، ياههدیدپ  رگید  دیشروخ و  هام و  هراتس و 

«1 . » دیمهف َنِیِنقوُْملا ». َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَک  َو  »
دوـخ نهذ  رد  مالّـسلا  هیلع  مـیهاربا  ترـضح  یتـسه ، فـلتخم  ياههدـیدپ  هراـبرد  تاـعالطا  يروآدرگ  هدـهاشم و  هـلحرم  ناـیرج  رد 

ياهیـضرف دـشخردیم ، کیرات  نامـسآ  رد  هک  دـید  ياهراتـس  وا  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  یتقو  الثم  تخاـس ، ییاههیـضرف 
بورغ ینعی ، تسا  هدش  رییغت  راچد  روبزم  هراتس  هک  دش  راکشآ  شیارب  یتقو  یلو  دوب ، هراتـس  ندوب  ادخ  هب  داقتعا  شاهجیتن  هک  تخاس 

تباث و ال دیاب  ادخ  هک ، ارچ  دوب - لکـشم  لح  اب  بسانم  ریغ  ياهیـضرف  اریز  تشاذـگ - رانک  ار  روبزم  هیـضرف  دـشن ، رهاظ  رگید  درک و 
. دوشن بیاغ  زگره  دشاب و  دوجوم  هراومه  ریغتی و 

هدهاشم یتقو  یلو  دشابیم . ادـخ  هام  هک  دوب  نیا  شاهجیتن  هک  تخاس  يرگید  هیـضرف  دـشخردیم ، یکیرات  رد  هک  دـید  ار  هام  یتقو  و 
هک دید  ار  دیـشروخ  نوچ  و  تشاذـگ . رانک  يدـنوادخ  تافـص  اب  شبـسانت  مدـع  لیلد  هب  مه  ار  هیـضرف  نیا  دوشیم  بیاغ  زین  هام  درک 

تفگ تخاس و  رگید  ياهیـضرف  تسا ، رتگرزب  رگید  ناگراتـس  زا  زین  شمجح  دـنکیم و  امرگ  ییانـشور و  زا  رپ  ار  ایند  دـشخردیم و 
بورغ زین  نآ  دید  یتقو  اما  تسادخ ، دیشروخ 

______________________________

م. تسا -. هدمآ  البق  قوف  هیآ  همجرت  (- 1)
 206 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. تشاذگ رانک  يدنوادخ ، تافص  اب  شبسانت  مدع  تلع  هب  مه  ار  هیضرف  نیا  دنکیم ،
ياهیـضرف ماجنارـس  تشاذـگ ، رانک  لکـشم ، لح  اب  ناشبـسانت  مدـع  ببـس  هب  ار  اههیـضرف  نیا  همه  هک  نیا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 

. دیرفآ ار  نیمز  نامسآ و  نایم  تاقولخم  نیمز و  اهنامسآ و  ناگراتس و  همه  هک  ییادخ  نامه  « 1 ، » درک دقتعم  ادخ  هب  ار  وا  هک  تخاس 
هک هیـضرف  نیا  هب  ـالبق  وا  کـش  نودـب  َنیِکِرْـشُْملا .» َنِم  اـَنَأ  اـم  َو  ًاـفِینَح  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  : » تفگ وا 

ار شاهیضرف  هک  يزیچ  اهنت  هن  دوب و  هدروآ  درگ  زین  یتسه  ياههدیدپ  رگید  هرابرد  يدایز  تاعالطا  هدرک و  رکف  دیسر  نآ  هب  ماجنارس 
تـسادخ تقلخ  شنیرفآ و  ياهیتفگـش  زا  تسا  هدرک  هدهاشم  ار  هچ  ره  هک  دوب  هتفایرد  سکع  رب  هکلب ، دوب ، هدیدن  اهنآ  رد  دنک  ضقن 

یتسه و نیا  ومه  هک  دـنکیم  تلـالد  میکح  اـناوت و  يوق و  يادـخ  کـی  دوجو  رب  دراد ، دوجو  یتـسه  ماـظن  رد  هک  راوتـسا  مظن  نیا  و 
. تسا هدیرفآ  قیقد ، راوتسا و  یمظن  نینچ  اب  ار  نآ  رد  دوجوم  ياههدیرفآ 

لحارم نآرق  هنوگچ  هک  مینیبیم  دروآیم ، نامدای  هب  ار  دـیحوت  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  یبایهار  ناتـساد  هک  تایآ  نیا  رد  بیترت  نیا  هب 
. تسا هدرک  فیصوت  نشور ، قیقد و  روط  هب  ار  تالکشم  لح  رد  رکفت  ریس 

رکفت ياهاطخ  ب -

هراشا
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تـسار هار  زا  ار  نآ  دـنوشیم و  رکفت  ناـیرج  ضرعتم  ياهدـنرادزاب  لـماوع  یهاـگ ، نوـچ  دراد . رارق  هابتـشا  ضرعم  رد  هراوـمه  رکفت 
رب مکارتم  روط  هب  رکفت  ياههدنرادزاب  عناوم و  هاگره  دننکیم و  داجیا  عنام  تقیقح ، هب  ناسنا  لوصو  رکفت و  نایم  دنزاسیم و  فرحنم 
هب یتقو  ناسنا  دـشابیمن و  هزات  راکفا  اههیرظن و  شریذـپ  هب  رداق  هک  يروط  هب  دوشیم ، دومج  راچد  ناسنا  هشیدـنا  دـنروآ  راشف  ناسنا 

لطاب قح و  صیخشت  راک  رد  ار  دوخ  یعیبط  هفیظو  دهدیم و  تسد  زا  یگدنز  رد  ار  دوخ  میظع  شزرا  رّکفت ، رگید ، دسرب ، تلاح  نیا 
یقرت و جرادم  رد  ناسنا  ندرب  الاب  شناد و  بسک  قیاقح و  فشک  يدب و  یکین و  و 

______________________________

شدوخ يارب  هن  تسا ، هدرک  حرط  ناکرشم  تیاده  يارب  ار  اههیضرف  نیا  تسا و  هدوب  دقتعم  البق  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ام  هدیقع  هب  (- 1)
م. دوش -. ادخ  دوجو  هب  دقتعم  هک 

 207 ص : یسانشناور ، نآرق و 
زا هک  ار  دوخ  یـساسا  زایتما  ناسنا  عقاو  رد  دوش ، دومج  راچد  و  دـنام ، زاب  راک  زا  ناسنا ، رکفت  يورین  یتقو  و  دـهدیمن . ماـجنا  لاـمک ،

. دش دهاوخ  نآ ، زا  رتهارمگ  یتح  ای  ناویح  دننام  دهدیم و  تسد  زا  دزاسیم ، شیادج  ناویح 
رکف ای  دنونشیم  یفرح  نارفاک  نیا  رثکا  هک  يرادنپ  ای   » اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  َْوأ  َنوُعَمْسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ 

«1 .« » دنرتهارمگ رتنادان و  هکلب ، دننایاپراهچ  دننام  سب  یلقعیب  رد  نانیا  اشاح ) ( ؟ دنراد یلقعت  و 
هدرک فیـصوت  اهنآ » رب  نداهن  لفق   » ای و  یـششوپ » رد  اهلد  نتفرگ  رارق   » ای اهلد » رب  ندز  رهم   » ناونع هب  ار  يرکف  دومج  تلاح  نیا  نآرق 

. تسا
ناشیاهمشچ شوگ و  اهلد و  رب  ادخ  هک  دنتسه  اهنیمه   » َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَس  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

«2 .« » دنلفاغ تمایق ) ادخ و  زا   ) مدرم نامه  اهنیا  و  تسا . هدز  رهق  رهم 
رب اهنآ و  شوگ  رب  هدرپ  ناشاهلد و  رب  رهم  ادـخ ، رهق   » ٌمیِظَع ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ٌةَواشِغ  ْمِهِراْصبَأ  یلَع  َو  ْمِهِعْمَـس  یلَع  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ 

«3 .« » تسا تخس  یباذع  ار  ناشیا  دننکیمن و  ار  یهلا  فراعم  قیاقح و  مهف  هک  داهن  ناشیا  ياهمشچ 
چیه هک   ) دهن تواقـش )  ) رهم تجح ) مامتا  زا  سپ   ) لهج لها  ياهلد  رب  ادخ  نینچ  نیا   » َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک 

«4 («. » دنریذپن ار  قح  نخس 
______________________________

.44 ناقرف : (- 1)
.108 لحن : (- 2)

.7 هرقب : (- 3)
.59 مور : (- 4)

 208 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ُّصُقَن يرُْقلا  َْکِلت  َنوُعَمْـسَی  ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َو  ْمِِهبُونُذـِب  ْمُهاْنبَـصَأ  ُءاشَن  َْول  ْنَأ  اـِهلْهَأ  ِدـَْعب  ْنِم  َضْرَأـْلا  َنُوثِرَی  َنیِذَِّلل  ِدـْهَی  َْمل  َو  َأ 

نیا ایآ   » َنیِِرفاْکلا ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک  ُْلبَق  ْنِم  اُوبَّذَـک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََـقل  َو  اـِهئاْبنَأ  ْنِم  َکـْیَلَع 
ناـشناهانگ رفیک  هب  میهاوـخب  اـم  رگا  هک  تسا  هدوـمرفن  هاـگآ  ادـخ  دـندش  نیمز  ثراو  دـندرم  همه  هـک  یماوـقا  زا  دـعب  هـک  ار  یمدرم 

نیا دنریگن . دنپ  نانآ  زا  دنونـشن و  ادخ ) تایآ  زا   ) يزیچ لد  شوگ  هب  و  دننکن ) قیاقح  مهف  هک   ) میهنیم رهم  ناشیاهلد  رب  میناسریم و 
دندوب هدرک  بیذکت  ار  اهنآ  شیپ  زا  نوچ  دـمآ  نشور  هلدا  اب  ینالوسر  ار  همه  میدرک  نایب  ار  شلها  رابخا  وت  رب  ام  هک  ییاهرهـش  تسا 

«1 .« » درک دهاوخ  رهم  ار  نارفاک  ياهلد  رفک ) تواقش  هب   ) مه ادخ  نینچمه  دندرواین  نامیا  نانآ  هب 
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 ... ُهوُهَقْفَی ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  َو 
«2  ...« » دننکن مهف  ار  نآرق  هک  میدنکفا  ياهدرپ  نارفاک  نآ  هریت )  ) ياهلد رب  ام  «و 

هچ ام  اب  وت   ) دـنتفگ ناکرـشم  و   » َنُوِلماع انَّنِإ  ْلَمْعاَف  ٌباجِح  َِکْنَیب  َو  اِنْنَیب  ْنِم  َو  ٌْرقَو  اـِنناذآ  ِیف  َو  ِْهَیلِإ  انوُعْدـَت  اَّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اـُنبُوُلق  اُولاـق  َو 
هلصاف میخض و   ) باجح وت  ام و  نایم  نیگنس و  تنخس  ندینش  زا  ام  شوگ  بوجحم و  تخـس  تتوعد  لوبق  زا  ام  ياهلد  هک ) ییوگیم 

«3 .« » مینکیم لمع  دوخ  شیک  هب  هتبلا  مه  ام  زادرپ ، دوخ  نید  راک  هب  وت  تسا  رایسب )
______________________________

.101 ، 100 فارعا : (- 1)
« هّنکا  » عمج تروص  هب  نآرق  رد  هک  تسا  شـشوپ  ینعم  هب  نانک »  » دـنکیم رکذ  نآرق  رد  هک  بلق  ياـهیرامیب  زا  یکی  . 46 ءارسا : (- 2)

م. تسا - هدمآ  مه  دعب  تایآ  رد  هژاو  نیا  دوشیم . داجیا  بلق  رب  هک  تسا  یششوپ  عون  کی  نآ  تسا و  هدمآ 
.5 تلصف : (- 3)

 209 ص : یسانشناور ، نآرق و 
 ... اِهب اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ًاْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َو  ُهوُهَقْفَی  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  َو  َْکَیلِإ  ُعِمَتْسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

ياهـشوگ درک و  دنناوتن  نآ  مهف  هک  میاهداهن  ناشاهلد  رب  هدرپ  یلو  دنراد  ارف  شوگ  وت  نخـس  هب  نارفاک ) ناکرـشم و   ) نانآ زا  یـضعب  »
«1  ...« » دنروآیمن نامیا  نادب  زاب  دننک  هدهاشم  ار  یهلا  تایآ  همه  رگا  هک  تسا  نیگنس  قح  ندینش  زا  اهنآ 

( قافن لهج و  ي   ) اهلفق دوخ  ناشاهلد  رب  ای  دـننکیمن  ربدـت  نآرق  تاـیآ  رد  ناـقفانم  اـیآ   » اـُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  ـالَف  َأ 
«2 .« » دناهدز

رظن راـهظا  تقیقح و  تخانـش  رکفت و  ناـیم  هجیتـن  رد  دـنوشیم و  يرکف  دومج  هیاـم  ندیـشیدنا و  عناـم  هک  ار  یلماوع  نیرتـمهم  نآرق 
ندوبن یفاک  هنهک ، ياههشیدـنا  هب  يدـنبیاپ  زا : دـنترابع  لماوع  نیا  تسا . هدرک  رکذ  دـننکیم ، دـس  داـجیا  فلتخم ، لـئاسم  رد  تسرد 

. یفطاع یلاعفنا و  هنارادفرط  يریگعضوم  كرادم و  دانسا و 

هنهک ياههشیدنا  هب  يدنبیاپ  - 1

هیام هک  تسا  یمهم  لـماوع  زا  دراد ، ناـیرج  نآ  ساـسا  رب  مدرم  ياهتنـس  تداـع و  فرع و  هک  ییاـهزیچ  یمیدـق و  راـکفا  هب  يدـنبیاپ 
اهنآ اب  هک  ییاهزیچ  هب  دراد  لیامت  الومعم  ناسنا  ددرگیم . دنوشیم ، هضرع  هشیدنا  هب  هک  يدیدج  راکفا  شریذـپ  مدـع  رکفت و  دومج 

موسر و بادآ و  زا  ندـش  اهر  هک  يروط  هب  دـشاب . دـنبیاپ  تسا ، هتفای  شرورپ  اـهنآ  اـب  هدرک و  تداـع  اـهنآ  هب  شیپ  زا  تسا و  سونأـم 
هک دوشیم  ياهلأسم  شیارب  هنهک ، ياههشیدنا 

______________________________

.25 ماعنا : (- 1)
.24 دمحم : (- 2)

 210 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هنافرطیب یلیلحت و  شرگن  رب  ار  شییاناوت  هک  روطنامه  دراد ، هدارا  تیریدـم و  شـشوک و  هب  زاین  اهنآ  اب  دوخ  یگنهامه  قیبطت و  يارب 

ياهداس راک  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  راک  نیا  دبلطیم و  زین  دهدیم ، ار  لطاب  زا  قح  صیخـشت  ناکما  وا  هب  هک  فلتخم ، لئاسم  هب  تبـسن 
تسا و هدرک  فیـصوت  اهنآ ، ياهتدابع  ناشناردپ و  دیاقع  هب  خـیرات ، هتـشذگ  نورق  هیلک  رد  ار ، مدرم  زا  يرایـسب  يدـنبیاپ  نآرق  تسین .

هدیقع هب  شرگن  تردق  هنهک ، ياههشیدـنا  اهتنـس و  موسر و  بادآ و  ياهدـنب  دـیق و  زا  دازآ  ياهشیدـنا  اب  اهنآ  هک ، تسا  هدـش  رکذـتم 
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اههشیدنا و هب  يدنبیاپ  ناردپ و  زا  دیلقت  نوچ  دنتـشادن . دـندرکیم ، توعد  نآ  هب  لسرمان  لسرم و  زا  معا  ناربمایپ  ایبنا و  هک  ار  دـیحوت 
نید شریذـپ  راکفا و  هنوگ  نیا  زا  نتـسش  تسد  ور  نیا  زا  دوب ، مدرم  زا  يرایـسب  رد  يرکف  دومج  مهم  لـماوع  زا  اـهنآ ، موسر  بادآ و 

. دوبن ناسآ  ناشیارب  دندرکیم ، توعد  نآ  هب  ار  مدرم  ناربمایپ  هک  دیحوت 
 ... انَءابآ ِْهیَلَع  انْدَجَو  اَّمَع  انَتِْفلَِتل  انَْتئِج  َأ  اُولاق 

«1  ...« » يراد زاب  دندوب  نآ  رب  ام  ناردپ  هک  یبادآ  دیاقع و  زا  ار  ام  هک  ياهدمآ  وت  ایآ  دنتفگ ، یسوم ) هب   ) اهنآ »
انْدَجَو اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  اَّلِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َِکلذَک  َو  َنوُدَتْهُم  ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَـجَو  اَّنِإ  اُولاق  َْلب 
تیاده رب  اهنآ  یپ  رد  مه  ام  هتبلا  میتفای و  ینییآ  دـیاقع و  هب  ار  دوخ  ناردـپ  ام  دـنتفگ  هکلب   » َنوُدَـتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ 

دنتفگ نالوسر  هب  راید  نآ  لام  تورث و  لها  هک  نآ  زج  میداتسرفن  يراید  رهش و  چیه  رد  وت  زا  شیپ  یلوسر  چیه  ام  نینچمه  و  میتسه .
«2 .« » درک میهاوخ  يوریپ  هتبلا  اهنآ  زا  میتفای و  يدیاقع  نییآ و  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  هک 

______________________________

.78 سنوی : (- 1)
.23 ، 22 فرخز : (- 2)

 211 ص : یسانشناور ، نآرق و 
و  » َنوُدَتْهَی َو ال  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَجَو  ام  اُنبْـسَح  اُولاق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
رب ار  دوخ  ناردپ  هک  ینید  نآ  دنتفگ  دینک  يوریپ  وا  لوسر  روتـسد  زا  داتـسرف و  ادخ  هک  یباتک  مکح  زا  دـییایب  دـش  هتفگ  اهنآ  هب  نوچ 
»؟ دننک يوریپ  زاب  دنشاب  هتفاین  هار  قح  هب  هدوب و  یلهاج  مدرم  اهنآ  هک  یتروص  رد  دوخ  ناردپ  زا  دیاب  ایآ  تسا ، تیافک  ار  ام  میتفای  نآ 
ار راّفک  نوچ  و   » َنوُدَـتْهَی َو ال  ًاْئیَـش  َنُولِقْعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  اْنیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  « 1»

اهنآ تسیاب  ایآ  دوب ، میهاوخ  دوخ  ناردپ  شیک  وریپ  ام  هک  دنهد  خساپ  دینک  تسا ، هداتسرف  ادخ  هک  یباتک  تعیرـش و  زا  يوریپ  دنیوگ 
«2 .« » دناهتفاین هار  یتسار  قح و  هب  زگره  هدوب و  نادان  لقعیب و  اهنآ  هک  یتروص  رد  دنشاب  ناردپ  عبات 

 ... انُؤابآ ُُدبْعَی  َناک  ام  َرَذَن  َو  ُهَدْحَو  َهَّللا  َُدبْعَِنل  انَْتئِج  َأ  اُولاق 
ضارعا دندیتسرپیم  ام  ناردـپ  هک  ییاهتب  زا  میتسرپ و  ییاتکی  هب  ار  ادـخ  هک  ياهدـمآ  ام  يوس  هب  نآ  يارب  وت  ایآ  دـنتفگ  دوهی ) موق  » )

«3 « »... ؟ مینک
 ... ْمُکُؤابآ ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  ْمُکَّدُصَی  ْنَأ  ُدیُِری  ٌلُجَر  اَّلِإ  اذه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 

تسا يدرم  هک  نآ  زج  دنکیم ) تلاسر  يوعد  هک   ) صخـش نیا  دنتفگ  دش  توالت  ام  نشور  تایآ  نارفاک  يارب  لوسر  طسوت  نوچ  «و 
نید زا  ار  امش  دهاوخیم  هک 

______________________________

.104 هدئام : (- 1)
.170 هرقب : (- 2)

.70 فارعا : (- 3)
 212 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1  ...« » درادن يرگید  ّتیزم  چیه  دنادرگرب  ناتناردپ 
رارق ناسنا  صوصخم  دنوادخ  هک  یساسا  یگژیو  نآ  زا  ییوجهرهب  زا  ار  وا  تسا و  رـضم  رایـسب  ناسنا  يارب  يرکف  دومج  هک  اج  نآ  زا 
اذـل دوشیم ، نآ  زا  رتنییاـپ  هکلب  ناویح  حطـس  هب  وا  طوقـس  ببـس  دزاـسیم و  مورحم  هدرک ، شزیاـمتم  ناوـیح  زا  نآ  هطـساو  هب  هداد و 

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


قیوشت دزادـنایم ، راک  زا  ار  ناشلقع  دـشکیم و  ریجنز  هب  ار  اهنآ  هشیدـنا  هک  ییاهدـنب  دـیق و  زا  ندـش  دازآ  هب  ار  مدرم  هناّرـصم  نآرق ،
. دنکیم

زا ار  دوخ  رّکفت  يورین  دنریگیم و  چیه  هب  ار  شیوخ  لقع  دننکیم و  دـیلقت  دوخ  ناردـپ  زا  دـیاقع ، راکفا و  رد  هک  یناکرـشم  زا  نآرق 
، دننکیم در  دنـشیدنیب ، نآ  هب  دـیلقت ، ياهدـنب  دـیق و  زا  رود  هنادازآ و  هک  نیا  نودـب  ار  ياهزات  هشیدـنا  ره  هجیتن  رد  دـنزادنایم و  راک 
تقد و ناهج و  ياههدیرفآ  هدـهاشم  نیمز و  يور  رد  شدرگ  هب  ار  مدرم  نآرق ، هک  میدرک  هراشا  زین  البق  ام  تسا . هدرک  داقتنا  یتخـسب 

. دناوخیم ارف  یتسه ، نوگانوگ  ياههدیدپ  رد  رکفت 
هر زاغآ  هب  یقیوشت  و  هدش ، هدیـشک  ریجنز  هب  هک  تسا  ییاهدنب  دیق و  زا  رکفت  ندـش  دازآ  هب  نآرق  یناوخارف  نامه  عقاو  رد  توعد  نیا 

. تسا یملع  شواک  تفرعم و  ياهقفا  رد  ندرپس 
تقیقح تخانـش  عناـم  دـنزادنایم و  راـک  زا  ار  رّکفت  ناـیرج  هـک  تاـفارخ  ماـهوا و  زا  ندـش  دازآ  هـب  مدرم ، توـعد  رب  نـینچمه  نآرق 

رگا الثم  دندوب  دقتعم  یتافارخ  هب  دنفـسوگ ، رتش و  لسن  دادـعت  عون و  هرابرد  تیلهاج  نامز  رد  اهبرع  اریز ، دزرویم ، رارـصا  دـنوشیم ،
دندرکیم اهر  ار  وا  ساسا  نیمه  رب  اهنآ  دییازیم ، مه  اب  هدام  رن و  ای  دییازیم  هدام  طقف  ای  دییازیم  صخشم  دادعت  هب  يدنفسوگ  ای  رتش 

«2 . » تسا هدرک  یهن  تافارخ  هنوگ  نیا  هب  داقتعا  زا  نآرق  دندیزرویم . عانتما  شریش  ندیشون  زا  ای  و 
َنوُرَتْفَی اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِکل  َو  ٍماح  َو ال  ٍۀَلیِصَو  َو ال  ٍۀَِبئاس  َو ال  ٍةَریَِحب  ْنِم  ُهَّللا  َلَعَج  ام 

______________________________

.43 أبس : (- 1)
.169 ص 167 - ، 1973 ۀبهو ، ۀبتکم  هرهاق : مود ، پاچ  ملسملا ، ةایح  یف  مالسالا  یهبلا : دّمحم  (- 2)

 213 ص : یسانشناور ، نآرق و 
( ماکحا لهج  رد   ) نارفاک نکیل  دومرفن و  ررقم  یمکح  ماح ، هلیصو و  هبئاس و  هریحب و  يارب  ادخ   » َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع 

«1 .« » دندنبیمن راک  هب  ار  لقع  نانآ  رتشیب  هک  نآ  هچ  دنتسب  غورد  ادخ  رب 

كردم ندوبن  یفاک  - 2

روط هب  دناوتب  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  یعوضوم  نوماریپ  يرورـض ، تاعالطا  یفاک و  كرادـم  هک  نیا  نودـب  تسین ، ناسآ  ناسنا  يارب 
. دنک رکفت  نآ  هرابرد  ملاس  تسرد و 

هب رکفت  نایرج  رد  دناوتیمن  تسا ، هدیسر  نآ  هب  هک  دنـشاب  ياهجیتن  یتسرد  دیؤم  هک  یفاک  نیهارب  لیالد و  يروآدرگ  نودب  نینچمه 
تواضق رظن و  راهظا  رد  تاثحابم و  رکفت و  نایرج  رد  یقطنم ، تسرد و  نیناوق  زا  يوریپ  هزادنا  رادقم و  رد  مدرم  دـسرب . یتسرد  هجیتن 

تواضق و رظن و  راهظا  زا  ادیدش  دنتسه ، ملاس  یشوه  ياراد  هک  یصاخشا  امکح و  نادنمـشناد و  الوصا  دنراد . قرف  رگیدمه  اب  يرکف ،
نشور و لیالد  نتشاد  نودب  مکح ، رودص 

______________________________

: هک تسا  هدمآ  ریثک ، نبا  ریسفت  رد  . 103 هدئام : (- 1)
. دیشودیمن ار  نآ  سک  چیه  دشیم و  يریگولج  اهتب  رطاخ  هب  نآ  ریش  ندیشود  زا  هک  تسا  يرتش  هریحب :

 ... دندرکیمن لمح  نآ  تشپ  رب  يزیچ  دندرکیم و  اهر  ناشنایادخ  يارب  هک  تسا  يرتش  هبئاس :
مکش ود  مه  رس  تشپ  يرتش  رگا  لاح  دیازیم . هدام  مود  هلحرم  رد  سپس  دیازیم ، رن  نامیاز ، نیتسخن  رد  هک  تسا  يرکب  رتش  هلیصو :

. دندرکیم دازآ  اهتب  يارب  ار  نآ  دییازیم  هدام 
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اهر اهتب  يارب  ار  نآ  دـشیم  مامت  يریگتفج  دادـعت  نآ  یتقو  دوشیم و  تفج  هدام  رتش  اـب  یـصخشم  دادـعت  هب  هک  تسا  يرن  رتش  ماـح :
ص ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  دندیمانیم . یماح »  » ار نآ  دندرکیمن و  لمح  يزیچ  شتشپ  رب  دنتشادیم و  شفاعم  راب  لمح  زا  دندرکیم و 

.107
نآرق رد  تسا ، هدرک  لـقن  ریثک  نبا  ریـسفت  زا  مرتـحم  فلؤم  هچنآ  رب  هوـالع  ماـح ، هلیـصو و  هبئاـس و  هریحب و  تاـملک  یناـعم  دروم  رد 

هدروآیم رن  نیمجنپ  مکـش  رد  هک  مکـش  جـنپ  زا  دـعب  تیلهاـج  رد  هدوـب  يرتـش  ةریحب  : » میناوـخیم نـینچ  زین  ياهـشمق » یهلا  هـمجرت  »
رب ار  شعافتنا  رذن  قیرط  زا  هک  تسا  هدوب  يرتش  هبئاس  دناهتسجیمن ، دوس  نآ  زا  رگید  هدادیم ، رس  ارچ  هب  دناهتفاکشیم و  ار  شـشوگ 
رن هک  ار  دنفـسوگ  متفه  مکـش  هلیـصو ، نآ . لاثما  دشاب و  هبئاس  نم  ۀقان  دـبای  افـش  رامیب  نالف  رگا  هگ  نآ  لثم  دناهتـسنادیم  مارح  دوخ 

م. دندشیمن -». راوس  نآ  رب  دییازیم ، مکش  هد  هک  يرتش  ماح ، دندرکیم . اهتب  رذن  دشاب 
 214 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اهنآ دننکیمن . يوریپ  یقطنم  تسرد  نیناوق  زا  رکفت ، نایرج  رد  مدرم  زا  يرایسب  اما ، دننکیم . زیهرپ  دننک ، دانتسا  اهنآ  هب  هک  یحـضاو 
يروآعمج نودـب  تواضق ، مکح و  رودـص  رد  نینچمه  یفاک و  كرادـم  نتـشاد  نودـب  فلتخم ، لـئاسم  هراـبرد  رظن  راـهظا  رد  بلغا 

مهم لماوع  زا  یفاک ، لیالد  تاعالطا و  كرادم و  ندوبن  الوصا  دـنزرویم . باتـش  دـشاب ، ناشتواضق  تحـص  دـیؤم  هک  نشور  یلیالد 
هراشا نآ  تخانش  تیمها  هب  عوضوم ، کی  دروم  رد  قح  هب  ندیسر  يارب  نآرق  دشابیم . مدرم  نایم  رد  رکفت ، جیار  ياهاطخ  زا  يرایسب 

، میرادن اهنآ  تحص  رب  زین  یکرادم  لیالد و  میتسین و  ملاع  اهنآ  هب  تبسن  هک  ییاهزیچ  هرابرد  رظنراهظا  نتفگ و  نخـس  زا  ار  ام  هدرک و 
. تسا هدرک  یهن 

لابند يرادـن  نانیمطا  ملع و  هچنآ  رب  زگره  و   » ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفْقَت  ـال  َو 
«1 .« » دنلوؤسم همه  لد  شوگ و  مشچ و  ادخ ) مکح  هاگشیپ  رد   ) هک نکم 

ره یپ  زا  دـننک و  لادـج  ادـخ  راک  رد  ینادان  لهج و  زا  مدرم  یخرب   » ٍدـیِرَم ٍناْطیَـش  َّلُک  ُِعبَّتَی  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
«2 .« » دنور ياهدننک  هارمگ  ناطیش 

باـتک و چـیهیب  یهارمگ و  لـهج و  يور  زا  مدرم  زا  یخرب  و   » ٍرِینُم ٍباـتِک  ـال  َو  ًيدُـه  ـال  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداـُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنـِم  َو 
«3 .« » دننکیم لدج  ادخ  راک  رد  نشور ، تجح 

______________________________

.36 ءارسا : (- 1)
.3 جح : (- 2)
.8 جح : (- 3)

 215 ص : یسانشناور ، نآرق و 
نانآ  » ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َْدنِع  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُـس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا 

بـضغ مشخ و  هب  ار  نامیا  لها  و  لوسر ) و   ) ادخ تخـس  راک ، نیا  دنزیخرب  راکنا  لادج و  هب  ناهرب  تجح و  چیهیب  ادخ  تایآ  رد  هک 
«1 .« » دنزیم تواقش  رهم  يراکمتس  رکنم  ره  لد  رب  ادخ  هنوگ  نیا  یلب )  ) درآ

هک نانآ   » ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْـساَف  ِهیِِغلاِبب  ْمُه  ام  ٌْربِک  اَّلِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  ْنِإ  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُـس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
رخآ مه  لد  يوزرآ  هب  هک  دنرادن  لد  رد  يزیچ  توخن ، ّربکت و  زج  دندومیپ  لدـج  راکنا و  هار  ناهرب  تجح و  چـیهیب  ادـخ  تایآ  رد 

«2 .« » تسانیب اونش و  ادخ  هک  رب ، ادخ  هاگرد  هب  هانپ  اهنآ ) ّرش  زا   ) وت سپ  دیسر ، دنهاوخن 
ضرف نامگ و  هب  دـشابن ، شرایتخا  رد  یفاک  هزادـنا  هب  دـشیدنایم ، نآ  هراـبرد  ناـسنا  هک  یعوضوم  هب  طوبرم  مهم  كرادـم  همه  یتقو 
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ياهزیچ هب  تبـسن  شتواضق  رد  تاقوا  رتشیب  ناسنا  دربیم . هانپ  دـهدیم ، ار  ود  ره  یتسرداـن  یتسرد و  لاـمتحا  هک  ییاـهلح  هار  ندرک 
يارب شنامگ  یتسردان  هدـنیآ ، رد  یهاگ  درادـن و  دوخ  نامگ  یتسرد  رب  ینـشور  لیلد  هک  یتروص  رد  دروآیم  ور  ناـمگ  هب  فلتخم ،

كرادم و وترپ  رد  ار  شنامگ  هک  دشوکب  دیاب  ناسنا  هکلب ، تسین  تقیقح  هب  لوصو  تسرد  هار  نامگ ، ور  نیا  زا  دوشیم . راکشآ  يو 
هک ياهیضرف  زا ، تسا  ترابع  نامگ  نیاربانب ، دوش . نئمطم  نآ ، تحص  مدع  ای  تحص و  هب  تبسن  ات  دزاس  لدبم  نیقی  هب  دیدج ، لیالد 

. دراد ار  ود  ره  یتسردان ، یتسرد و  لامتحا 
______________________________

ج 4، ریثک ، نبا  ریسفت  دنشاب . هتشاد  ادخ  بناج  زا  یناهرب  لیلد و  چیه  هک  نیا  نودب  ینعی  ْمُهاتَأ :» ٍناْطلُـس  ِْریَِغب  . » 35 نمؤم :)  ) رفاغ (- 1)
ص 79.

.56 نمؤم :)  ) رفاغ (- 2)
 216 ص : یسانشناور ، نآرق و 

يزیچ زا  دوخ  لطاب  نامگ  لایخ و  زا  ّالا  مدرم  رثکا  و   » َنُولَعْفَی اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَـش  ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  انَظ  اَّلِإ  ْمُهُرَثْکَأ  ُِعبَّتَی  اـم  َو 
هچ ره  هب  ادخ  دناسریمن و  نیقی  ملع  هب  دنادرگیمن و  قح  زا  زاینیب  ار  یـسک  موهوم ، لایخ  نامگ و  هک  یتروص  رد  دـننکیمن . يوریپ 

«1 .« » تسا هاگآ  دننکیم  نارفاک ) نیا  )
هتفگ امـش ) هب   ) نوچ و   » َنِینِْقیَتْسُِمب ُنَْحن  ام  َو  انَظ  اَّلِإ  ُّنُظَن  ْنِإ  ُۀَعاَّسلا  اَم  يِرْدـَن  ام  ُْمْتُلق  اهِیف  َْبیَر  ُۀَـعاَّسلا ال  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  َلِیق  اذِإ  َو 

مینکیم دوخ  شیپ  یلایخ  سپ  میمهفیمن  تسیچ  تمایق  دیتفگ  امش  تسین  بیر  کش و  چیه  تمایق  رد  تسا و  قح  ادخ  هدعو  هک  دش 
«2 .« » میرادن نیقی  چیه  نآ  هب  و 

، نامگ کش و  الوصا  دوشیم و  رجنم  هابتشا  هب  ابلاغ  نامگ ، نوچ  دشاب ، دوخ  نامگ  ورهلابند  رکفت  نایرج  رد  دیابن  ناسنا  لیلد  نیمه  هب 
اَّلِإ َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  تسا ...« : نیمه  زین  میدرک ، رکذ  البق  هک  ياهیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  نخس  يانعم  تسین و  تقیقح  هب  لوصو  يارب  ینما  هار 

«3 .« » ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  َّنَّظلا 
______________________________

.36 سنوی : (- 1)
.32 هیثاج : (- 2)
.28 مجن : (- 3)

ریز تاـیآ  دـنکیمن . ینیگنـس  شقدـص  هفک  هک  تسا  ینیقی  ریغ  ملع  ناـمه  لوا  ینعم  تسا : هدـمآ  ینعم  هس  هب  نآرق  رد  نـظ »  » هـملک
: دنتسه ینعم  نیا  زا  ییاههنومن 

(. 116 ماعنا :  ) َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َكوُّلُِضی  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو 
لطاب و هشیدنا  زج  دنوریمن و  ینامگ  یپ  زا  زج  نانیا  هک  درک  دنهاوخ  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  نیمز ، مدرم  رثکا  زا  ینک  يوریپ  رگا  «و 

«. دنرادن تسد  رد  يزیچ  غورد 
 217 ص : یسانشناور ، نآرق و 

______________________________

َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  َءاکَرُـش  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِعبَّتَی  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  ِهَِّلل  َّنِإ  ـالَأ 
(. 66 سنوی : )

شیب یلطاب  نامگ  دـننکیم  يوریپ  ادـخ  ریغ  زا  ناکرـشم  ار  هچنآ  تسادـخ و  کـلم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  شاـب  هاـگآ  »
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«. دنرادن يراک  دنفاب  یغورد  هک  نآ  زج  تسین و 
ْمَُهل ام  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ْمَُهل  َهِّبُش  ْنِکل  َو  ُهُوبَلَص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  َحیِـسَْملا  اَْنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَق  َو 

(. 157 ءاسن :  ) ًانیِقَی ُهُولَتَق  ام  َو  ِّنَّظلا  َعابِّتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب 
دندیشک راد  هب  هن  دنتشکن و  ار  وا  هک  یتروص  رد  میتشک  ار  ادخ  لوسر  یسیع  میرم  نب  حیـسم  ام  دنتفگ  غورد ) هب   ) هک ور  نیا  زا  مه  «و 

نآ هب  ملاع  دنتفگ و  ینخس  دیدرت  کش و  يور  زا  دنتـشاد  راهظا  فلتخم  دیاقع  وا  هرابرد  هک  نانآ  انامه  دش و  هبتـشم  اهنآ  رب  رما  نکل ،
«. دنتشکن ار  حیسم  هک ) دینادب  نانمؤم  امش   ) نیقی روط  هب  دنتفریم و  دوخ  نامگ  یپ  زا  هک  نآ  زج  دندوبن 

(. 101 ءارسا :  ) ًاروُحْسَم یسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  َُهل  َلاقَف 
َنِیبِذاْکلا َنِم  ُهُّنُظََأل ، یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلََعل  مرادنپیم ». زومآرحـس  رحاس و )  ) ار وت  نم  یـسوم  يا  تفگ  وا  هب  نوعرف  سپ  »... 

(. 38 صصق : )
، نظ مود  يانعم  مرادنپیم ». وگغورد  تلاسر ) ياعدا  رد   ) ار وا  دنچ  ره  موش  علطم  دـیوگیم ) تسار  رگا   ) یـسوم يادـخ  رب  نم  ات  »... 

زاین یفن ، ای  دییأت  يارب  هک  تسا  هیضرف  یعون  انعم  نیا  رد  نظ  دهدیم . ار  ود  ره  اطخ ، یتسرد و  لامتحا  هک  تسا  ینیقی  ریغ  ملع  نامه 
زا میتفگ . نخـس  نآ  زا  رکفت  ریـس  لحارم  هرابرد  ثحب  نایرج  رد  البق  اـم  هک  تسا  یملع  هیـضرف »  » ریظن اـنعم  نیا  هب  نظ  دراد . لـیلد  هب 

. درب مان  میاهدرک  رکذ  باتک  نیمه  نتم  رد  هک  ياهناگهس  تایآ  زا  ناوتیم  انعم ، نیا  هب  نظ  ياههنومن 
: دنتسه ریز  تایآ  دروم ، نیا  ياههنومن  زا  تسا . یتسرد  هب  نیقی  اب  ملع  ای  دبرچیم ، شندوب ، تسرد  هک  تسا  یملع  نظ ، موس  يانعم 
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يدایز رادقم  يروآدرگ  هب  تسیابیم  دـشاب ، دوش ، تقیقح  تخانـش  هب  رجنم  هک  ملاس  يرکفت  ياراد  یعوضوم  رد  هک  نیا  يارب  ناسنا 

البق ام  « 1 . » دریذپیم تروص  ملع ، مظنم  شواک  قیقد و  هدـهاشم  قیرط  زا  لمع  نیا  دزادرپب و  عوضوم  نامه  هب  طوبرم  كردـم  دـنس و 
، یملع شواک  رکفت و  هدهاشم و  هب  ناسنا  قیوشت  هلأسم  هب  هزادنا  هچ  نآرق  هک  میدرک  هراشا 

______________________________

(. 46 ، 45 هرقب :  ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأ  َو  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َنیِعِشاْخلا  یَلَع  اَّلِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  َو 
هاگشیپ رد  دننادیم ، هک  نانآ  ناتـسرپ ، ادخ  رب  رگم  تسا  راوشد  گرزب و  يرما  نید  رد  زامن  هک  دییوج  يرای  زامن  ربص و  هب  ادخ  زا  «و 

«. دوب دهاوخ  وا  يوس  هب  ناشتشگزاب  دش و  دنهاوخ  رضاح  ادخ 
(. 249 هرقب :  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک  ِهَّللا  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاق 

یهورگ ادخ  يرای  هب  هک  دـشاب  رایـسب  هچ  دـنتفگ  هدـنام و  مدـق  تباث  دـندوب  دـقتعم  ترخآ  باوث  ادـخ و  تمحر  ياقل  هب  هک  نانآ  »... 
ًافِرْصَم اْهنَع  اوُدِجَی  َْمل  َو  اهوُِعقاُوم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراَّنلا  َنُومِرْجُْملا  َيأَر  َو  تسا ». نارباص  نیعم  رای و  ادخ  و  هتفای ، هبلغ  رایسب  یهاپس  رب  كدنا 

(. 53 فهک : )
ام ْمُْهنَع  َّلَض  َو  دنرادن ». يّرفم  نآ  زا  داتفا و  دنهاوخ  نآ  رد  هک  دننادب  ات  دننک  هدهاشم  مشچ  هب  ار  خزود  شتآ  راکدـب  مدرم  هاگنآ  «و 

(. 48 تلصف :  ) ٍصیِحَم ْنِم  ْمَُهل  ام  اوُّنَظ  َو  ُْلبَق  ْنِم  َنوُعْدَی  اُوناک 
ّرفم و چیه  ادـخ  رهق  شتآ  زا  هک  دـننادب  نامز  نآ  دوش و  دوبان  وحم و  ناشرظن  زا  همه  دـندرکیم  تدابع  ایند  رد  هک  یلطاب  نادوبعم  «و 

.« تسین اهنآ  رب  یتاجن 
ناملسم نادنمشیدنا  هک  دوب  یلماوع  نیرتمهم  زا  یملع ، شواک  ءارقتسا و  تقد و  هدهاشم و  هب  مدرم  قیوشت  هب  تبسن  نآرق  مامتها  (- 1)

دنب هب  ار  ییاپورا  نادنمـشیدنا  لوقع  ناـمز  نآ  رد  هک  ییاهدـنب  دـیق و  زا  دازآ  زاـب و  یلقع  اـب  شناد ، هنادـجم  هنـالاعف و  لیـصحت  هب  ار 
هدنیآ رد  ناناملسم ، یملع  تضهن  نیا  درک . کمک  ناناملسم  نایم  رد  یملع  تفرشیپ  يریگباتـش  هب  دوخ  نیا  درک و  راداو  دوب ، هدیـشک 
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تاقیقحت زا  ییاپورا  نادنمـشیدنا  نوچ  تسا . هتـشاد  ییاـپورا ، سناـسنر  تدـم  لوط  رد  ییاـپورا  هشیدـنا  يرادـیب  رد  ار  رثا  نیرتگرزب 
بتک دنتـسج . هرهب  زین  قیقحت  رد  اهنآ  شور  زا  هک  نانچ  دنتفرگ ، کمک  مولع ، فلتخم  ياههنیمز  رد  نانآ ، یملع  تافیلأت  ناناملـسم و 

. دشیم سیردت  اجنآ  ياههاگشناد  رد  اپورا ، دیدج  سناسنر  زا  شیپ  یکدنا  یتح ، یطسو و  نورق  لالخ  رد  ناملسم  نادنمشناد 
 219 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. دهدیم تیمها 

یفطاع یلاعفنا و  يرادفرط  - 3

زا یـشان  ياهاطخ  ماد  رد  ناسنا  هک  دـنوشیم  ثعاب  دـنراذگیم و  ریثأت  وا  رکفت  رد  ناسنا  فطاوع  اـهلاعفنا و  اـههزیگنا و  اههتـساوخ و 
ار یفطاع  یلاعفنا و  يراداوه  هجیتن  رد  رکفت  رد  اـطخ  زورب  یـسانشناور ، رد  دـیدج  یبرجت  ياهیـسررب  زا  یخرب  دـتفیب . اـجیب  يراداوه 

نشور هک  دش  هتساوخ  اهنآ  زا  دش و  هداد  یسایق  ناهرب  يدادعت  نایوجشناد ، زا  یهورگ  هب  اهـشیامزآ  نیا  زا  یکی  رد  تسا . هدرک  تباث 
نیا فصن  هک  تسا  يروآدای  هتـسیاش  تسا ؟ یقطنم  ساـیق ، رد  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  همدـقم  ود  زا  جاتنتـسا )  ) هلـصاح هجیتن  اـیآ  دـننک ،

جیاتن زا  دنزیگنارب . لاعفنا  اتاذ  هک ، دشیم  طوبرم  يروما  هب  نآ ، رگید  فصن  دوب و  یگدـنز  يداع  لیاسم  هب  طوبرم  یـسایق ، ياهناهرب 
ییاهاطخ دادعت  زا  رتشیب  دندش ، نآ  راچد  زیگنارب  لاعفنا  ياهناهرب  رد  نایوجشناد  مامت  هک  ییاهاطخ  دادعت  هک  دش  نشور  شیامزآ  نیا 

رد ام ، یفطاع  یلاعفنا و  تلاح  هک  دـنکیم  نشور  شیامزآ  نیا  هجیتن  دـمآ . شیپ  زیگنارب ، لاـعفنا  ریغ  یلومعم و  ياـهناهرب  رد  هک  دوب 
«1 . » دزاسیم فرحنم  مکح  رودص  تواضق و  نایرج  رد  اطخ  رد  عوقو  و  يراداوه »  » فرط هب  ار  نآ  دراد و  ریثأت  ام ، رکفت 

قرف زا  دـنکیم و  مگ  ار  شهار  ناـسنا  نآ ، هجیتـن  رد  هک  تـسرد  شیارگ  زا  وا  رکفت  فارحنا  ناـسنا و  رد  سفن  ياوـه  ریثأـت  هـب  نآرق 
. تسا هدرک  هراشا  دوشیم ، زجاع  یهارمگ  تیاده و  يدب و  یکین و  لطاب ، قح و  نایم  نتشاذگ 

 ... ِهَّللا َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  ْمُهَءاوْهَأ  َنوُِعبَّتَی  امَّنَأ  ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  ْنِإَف 
رتهارمگ رترگمتس و )  ) تسیک دنسفن و  ياوه  وریپ  اهنت  مدرم  نیا  هک  نادب  تروص  نیا  رد  داد  دنناوتن  باوج  وت  ياضاقت  هب  هاگره  سپ  »

«2  ...« » دنک يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  هدرک و  اهر  ار  ادخ  تیاده  هار  هک  یسک  نآ  زا 
______________________________

.324 ، 323 ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
.50 صصق : (- 2)
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 ... ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلِاب  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای 

ار وت  هک  ینکن  يوریپ  ار  سفن  ياوه  زگره  ینک و  مکح  قح  هب  ادـخ  قلخ  نایم  ات  میداد  تفالخ  ماقم  نیمز  يور  رد  ار  وت  ام  دواد  يا  »
«1  ...« » دزاس هارمگ  ادخ  هار  زا 
 ... اُولِدْعَت ْنَأ  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  الَف  ... 

«2  ...« » دیراد هاگن  تلادع  ات  دینکم  سفن  ياوه  يوریپ  تداهش  مکح و  رد  سپ  »... 
الَف َأ  ِهَّللا  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی  ْنَمَف  ًةَواشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَـعَج  َو  ِِهْبلَق  َو  ِهِعْمَـس  یلَع  َمَتَخ  َو  ٍْملِع  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو  ُهاوَه  ُهَهلِإ ، َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ 

هارمگ تجح ) مامتا  زا  سپ  و   ) هتـسناد ار  وا  ادخ  هداد و  رارق  دوخ  يادـخ  ار  شـسفن  ياوه  هک  ار  نآ  يرگنیم  ام  لوسر  يا   » َنوُرَّکَذـَت
دهاوخ تیادـه  هک  رگید  ادـخ  زا  دـعب  ار  وا  سپ  تسا ، هدیـشک  تملظ  هدرپ  يو  مشچ  رب  هداهن و  وا  لد  شوگ و  رب  رهق )  ) رهم هتخاس و 

«3 .« » دیوشیمن ینعم  نیا  رکذتم  ایآ  درک ؟
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ُمِهِّبَر ْنِم  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو  ُسُْفنَْألا  يَوْهَت  ام  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤاـبآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ٌءامْـسَأ  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 
اهنآ تیدوبعم  رب  یلیلد  چیه  ادخ  تسین و  يرگید  زیچ  دیاهداهن  اهنآ  رب  ناتناردـپ  امـش و  هک  ییاهمان  زج  اهتب  نیا  ناکرـشم  يا   » يدُْـهلا

يزیچ ناکرشم  تسا و  هدومرفن  لزان 
______________________________

.26 ص : (- 1)
.135 ءاسن : (- 2)
.23 هیثاج : (- 3)
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«1 .« » دمآ اهنآ  رب  تیاده  ناشیادخ  بناج  زا  دننکیمن و  يوریپ  یتسرپتب  رد  ار  دوخ  دساف  سفن  ياوه  لطاب و  نامگ  ریغ 

 ... ٍْملِع ِْریَِغب  ْمُهَءاوْهَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َِلب 
«2  ...« » دندرک يوریپ  ینادان  لهج و  زا  ار ، دوخ  سفن  ياوه  كرشم )  ) راکمتس مدرم  يرآ  »

______________________________

.23 مجن : (- 1)
.29 مور : (- 2)
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نآرق رد  يریگدای  مجنپ  لصف 

هراشا

، يرطف دادعتـسا  یعون  وا  هب  هک  تسا  نیا  رکفت - یـسح و  كاردا  تمعن  ياطعا  رب  هوالع  ناسنا - رب  لاعتم  دـنوادخ  ياـهتبهوم  زا  یکی 
راـب لـمحت  رد  ناـسنا  ناوـت  شیازفا  هیاـم  هک  تسا  هدرک  اـطع  فـلتخم ، عیانـص  اـهتراهم و  موـلع و  فراـعم و  بسک  يریگداـی و  يارب 

شیوخ ياهتراهم  اهییاناوت و  هک  دهدیم  ناکما  وا  هب  دوشیم و  نآ  ینادابآ  نارمع و  ببس  هجیتن  رد  ناهج و  نیا  رد  یگدنز  تیلوؤسم 
. دسرب ناسنا  لامک  دشر و  زا  یلحارم  هب  تسا  هدرک  نیمضت  شیارب  دوخ  تساوخ  هب  انب  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  ات  دهد  شیازفا  ار 

شناد عبانم  فلا -

ناشتشگزاب اساسا  دنرگیدکی و  لمکم  ملع  عون  ود  نیا  يرشب . عبنم  یهلا و  عبنم  دریگیم : ارف  یلصا  عبنم  ود  زا  ار  تفرعم  ای  ملع  ناسنا ،
یملع زا  ام  روظنم  « 1 . » درک اطع  شناد  بسک  كاردا و  يارب  یلیاسو  اههاگتـسد و  وا  هب  دـیرفآ و  ار  ناسنا  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  هب 

. دـسریم ام  هب  قداص  يایؤر  ای  ماهلا  ای  یحو  قیرط  زا  ادـخ و  بناج  زا  امیقتـسم  هک  تسا  یملع  نامه  دوشیم ، رداص  یهلا  عبنم  زا  هک 
هک یصوصخم  شالت  و  یـصخش ، ياهتراهم  قیرط  زا  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  یملع  نامه  تسا ، يرـشب  أشنم  ياراد  هک  یملع  زا  دوصقم 

رد
______________________________

يروهمج برع ، ناهج  رد  نـالاسگرزب  يراـبجا  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم  مالـسالا ، یف  ۀـیوبرتلا  لوصـالا  نم  لـالج : حاتفلادـبع  (- 1)
ص 94. ، 1977 رصم ، یبرع 
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زا ای  اطخ ، شیامزآ و  قیرط  زا  دنکیم ، شیوخ  تالکـشم  لح  يارب  هک  یـششوک  زین  تادهاشم و  تاعالطا و  بسک  نمـض  یگدـنز ،

. دریگیم ارف  یملع ، ثحب  قیرط  زا  ای  یشزومآ و  تاسسؤم  نیدلاو و  شزومآ  تیبرت و  هار 
زا ار  نآ  ناسنا  هک  یملع  هرابرد  نخس  داد و  میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  دریگیم  ارف  يرشب  عبنم  زا  ناسنا ، هک  ار  یملع  لصف ، نیا  رد  ام 

. مینکیم لوکوم  هدنیآ  لصف  هب  دریگیم ، ارف  قداص  يایؤر  ای  ماهلا و  ای  یحو  قیرط  هب  دنوادخ 

نابز يریگدای  ب -

رد ناسنا  ییاناوت  تسا ، هدیشخب  يرترب  ناویح  رب  ار  وا  نآ  ببـس  هب  هداد و  صاصتخا  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی 
رابتعا هب  نابز  اریز ، تسا ، شناد  لیـصحت  تفرعم و  بسک  رکفت و  يارب  ناسنا  یلـصا  رازبا  هلیـسو و  عقاو  رد  نابز  تسا . نابز  يریگدای 

وا هب  رما  نیا  دـبایرد و  کیلبمـس  قیرط  هب  ار  میهافم  هیلک  رکفت ، نایرج  رد  هک  تسا  هتخاس  رداق  ار  ناسنا  تسا ، میهافم  لبمـس  هک  نیا 
، تسا هدیسر  نآ  هب  رـشب  نونکات  هک  فلتخم ، عیانـص  مولع و  يریگارف  فراعم و  بسک  ینعی ، یمیظع  تفرـشیپ  نینچ  هب  ات  درک  کمک 

. دبای تسد 
هب دنناوتیم  رادناتـسپ  تاناویح  هک  تسا  هدرک  تباث  دیدج  ناسانـشناور  تاقیقحت  دنزاسب . ار  میهافم  دـنناوتیم  زین  رادناتـسپ  تاناویح 

دنهد و ناشن  لمعلا  سکع  شربارب  رد  هداد و  صیخـشت  ار  ثلثم »  » لکـش طقف  رگید ، یـسدنه  ياهلکـش  مامت  نایم  زا  یـصوصخم  وحن 
موهفم هدـنهد  ناشن  هک  دزومایب  ياهژاو »  » دـناوتیمن اما  دزاسب ، دوخ  نهذ  رد  ار  ثلثم »  » موهفم دـناوتیم  ناویح  هک  دـنکیم  تلالد  نیا 

، دنـشاب میهافم  هدـنهد  ناشن  هک  دـنزومایب  ییاههژاو  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  نابز ، يریگدای  زا  شیپ  زین  لاسدرخ  ناکدوک  دـشاب . ثلثم » »
هنازخ  » یعون تعرس  هب  دنکیم ، نابز  يریگدای  هب  عورـش  كدوک  یتقو  اما  « 1 ، » دنزاسب دوخ  نهذ  رد  یمیهافم  ناویح  دننام  دـنناوتیم 

تسد ناکم  نامز و  زرم  زا  جراخ  یتح  فلتخم ، میهافم  هب  رکفت  نایرج  رد  دزاسیم  رداق  ار  وا  هک  دهدیم  لیکشت  دوخ  يارب  تغل »
______________________________

.312 - 310 ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
 225 ص : یسانشناور ، نآرق و 

طابنتسا ار  ینیناوق  لوصا و  فشک و  ار  ایشا  نیب  طباور  دریگب و  دای  هزات  ییاهزیچ  دشیدنیب و  هدنیآ  هتشذگ و  هب  دناوتیم  نیاربانب ، دبای .
. دوش لیان  ییاهزیچ  عارتخا  هب  شراکتبا ، هّوق  نتخادنا  راک  هب  اب  زین  دنک و 

نابز يریگدای  مالّسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  ج -

يزیچ نیتسخن  دزاسیم ، رکفت  يریگدای و  رد  یمیاد  تفرـشیپ  هب  رداق  ار  وا  دراد و  ناسنا  یگدـنز  رد  میظع  یتیمها  نابز ، هک  اج  نآ  زا 
: دوب اهزیچ  مامت  یماسا  داد ، میلعت  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  هک 

انَتْمَّلَع ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْـسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو 
َو ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ْلـُقَأ  َْمل  َأ  َلاـق  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُهَأَْـبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  اـی  َلاـق  ُمیِکَْحلا  ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

دیدپ ناگتـشرف  رظن  رد  ار  ءامـسا  نآ  قیاقح  هاگنآ  داد  میلعت  مدآ  هب  ار  ءامـسا  همه  ملاع  يادـخ  و   » َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ام  َو  َنوُدـُْبت  ام  ُمَلْعَأ 
مینادیمن ام  هّزنم  كاپ و  يادخ  يا  دندرک ، ضرع  ناگتشرف  دینک . نایب  ار  نانیا  ءامـسا  دیقداص  دوخ  ياعدا  رد  امـش  رگا  دومرف  دروآ و 

نانآ نوچ  زاس ، هاگآ  ءامـسا  نیا  قیاقح  هب  ار  هکئالم  مدآ ، يا  دومرف  دنوادخ  میکح . اناد و  ییوت  يدومرف  میلعت  ام  هب  دوخ  وت  هچنآ  زج 
، دـیراد ناـهنپ  راکـشآ و  هچنآ  رب  اـناد و  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  رب  نم  هک  دـیتسناد  نونکا  ناگتـشرف  يا  دوـمرف : ادـخ  تخاـس  هاـگآ  ار 
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«1 .« » مهاگآ
رب ار  بسا »  » مان الثم  یتقو  اریز  دنتـسه . یلک  یناعم  ای  میهافم  لبمـس  هک  تسا  یی  اههژاو »  » يریگدای ياـنعم  هب  ایـشا  ياـهمان  يریگداـی 

، مینکیم قالطا  اهناویح  زا  صخشم  یهورگ 
______________________________

.33 - 31 هرقب : (- 1)
 226 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ام لیلد  نیمه  هب  تسا . قبطنم  اهبـسا  مامت  رب  دـنکیم و  تلالد  یلک  ییانعم  ای  موهفم  رب  هک  میریگیم  راک  هب  ینابز  هناشن  یعون  عقاو  رد 
نآ اب  ار  ایـشا  همه  هک  داد  دای  ینابز  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  میمهفیم  اهَّلُک » َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  : » دنوادخ نخـس  نیا  زا 

. دنتسه میهافم  لبمس  هک  داد  میلعت  ییاهمان  یماسا و  وا  هب  عقاو  رد  ینعی ، دنک  يراذگمان 
هک یعون  نامه  دارفا  همه  هک  دوشیم  زین  ییاهیگژیو  اهتفـص و  تخانـش  نمـضتم  دراد ، هراشا  ینیعم  موهفم  هب  هک  مسا »  » کی يریگدای 

هیلک هب  هلیسو  نیدب  ات  میزومآیم  ار  بسا »  » هژاو يریگراک  هب  ام  یتقو  الثم  دنتسه . كرتشم  اهنآ  رد  دریگیم ، رب  رد  ار  اهنآ  موهفم  نیا 
ام هدهاشم  دروم  ياهبسا  مامت  هک  مینادیم  البق  ام  هک  تسه  زین  ضرف  نیا  نمـضتم  دوخ  عوضوم  نیا  مینک ، هراشا  مینیبیم  هک  ییاهبـسا 
ار عوضوم  نیا  اهَّلُک » َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو   » لاعتم دنوادخ  نخس  نیا  زا  ام  لیلد  نیمه  هب  دنراد . كارتشا  هجو  مه  اب  صخشم  ياهتفص  رد 

«1 . » تسا هداد  میلعت  زین  ار  ءایشا  نیا  ياهرادرک  اهیگژیو و  اهتفص و  یماسا ، رب  هوالع  مالّسلا  هیلع  مدآ  هب  یلاعت  قح  هک  میمهفیم  زین 
زا ناسنا  اریز  درک . دنهاوخ  هبرجت  ار  نآ  زین  شاهیرذ  دارفا  همه  دنارذگ ، ار  یشزومآ  راک  نیا  هبرجت  هک  رـشبلا  وبا  مدآ  ترـضح  زا  سپ 

فالتخا مه  اب  رگید  صیاصخ  زا  ياهراپ  رد  دنرگیدکی و  هباشم  صیاصخ ، یـضعب  رد  اهزیچ  یخرب  هک  دنکیم  هدهاشم  یکدوک  نامز 
زا ناشمادـک  ره  هک  نیا  لیلد  هب  اـهنآ  زا  دـنک و  كاردا  دراد  دوجو  شفارطا  رد  هک  ار  يداـیز  ياـهزیچ  همه  دـناوتیمن  ناـسنا  دـنراد .

دهد میمعت  دراد ، دوجو  شفارطا  رد  هک  ار  یناوارف  ياهزیچ  نیا  كاردا  راک  دراد  هقالع  هکلب ، دریذپ  ریثأت  تسادـج ، لقتـسم و  يرگید 
صخـشم یعون  ای  هورگ  کـی  رد  دـنرگیدمه ، هیبش  صیاـصخ  زا  یخرب  رد  هک  ییاـهزیچ  نداد  رارق  يروآدرگ و  قیرط  زا  لـمع  نیا  و 

لمعلا سکع  عون  کی  اـهنآ  همه  ربارب  رد  دـهنیم و  اـهنآ  رب  یـصخشم  ماـن  هداد و  لیکـشت  نیعم  یموهفم  ناـشیارب  دریگیم و  تروص 
اب راک ، نیا  دنک و  مک  دوخ  فارطا  ياهزیچ  یگدیچیپ  ترثک و  زا  ات  دزادرپیم  ءایشا  يدنبهقبط  هب  ناسنا  بیترت ، نیا  هب  دهدیم . ماجنا 

دایز و دراوم  هک  یموهفم »  » نتخاس قیرط  زا  اهنآ  میمعت  شرتسگ و 
______________________________

اهزیچ و تاذ  ینعی  تسا ، هداد  دای  ار  اهزیچ  همه  یماـسا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هب  دـنوادخ  دـیوگیم ...« : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  (- 1)
.75 ص 72 - ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  تسا ». هداد  میلعت  مدآ  هب  ار  اهنآ  ياهرادرک  اهتفص و 

 227 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دریذپیم ماجنا  دشاب ، موهفم  نآ  هناشن  هک  یمسا »  » نتخاس دوش و  لماش  ار  ینوگانوگ 

تاعالطا يریگدای  رّکفت و  راک  رد  اهنآ  يریگراک  هب  میهافم و  لیکـشت  تعرـس  هب  نابز ، يریگدای  رد  ناـسنا  ییاـناوت  تردـق و  هلأـسم 
نیا زا  ییاهلبمـس  ناونع  هب  اههژاو  يریگراک  هب  اب  رکفت و  نایرج  رد  میهافم  زا  يریگهرهب  اـب  ناـسنا  نوچ  « 1 . » تسا هدرک  کمک  هزات ،

هیزجت و راک  هب  رکفت ، ریـس  رد  تسناوت  نینچمه  وا  دـبای . تسد  اهزیچ  مامت  هب  دوخ  رکفت  لالخ  رد  کیلبمـس  روط  هب  تسناوت  میهافم ،
، یملع ياهشواک  لماکت  تفرشیپ  راک  هب  دوخ  نیا  هک  دزادرپب  نیناوق  لوصا و  طابنتـسا  طباور و  فشک  صیخـشت و  هسیاقم و  بیکرت و 

. تسا هدیشخب  تعرس 
هب ار  اـهناسنا  هدـش ، لزاـن  هک  ياهروس  نیتـسخن  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  ناـسنا  یگدـنز  رد  ناـبز  شزومآ  ّتیمها  نّیبـم  میرک ، نآرق 
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ییاناوت ناسنا ، تعیبط  رد  دنوادخ  اریز ، دراد . هراشا  ناسنا ، هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  تبهوم  هب  هروس  نیا  تسا . هدرک  قیوشت  ندناوخ » »
ییاهزیچ وا  رد  نینچمه  تسا . هدرک  داجیا  ار ، نامیا  تیاده و  فلتخم و  عیانص  شناد و  يریگارف  نتشون و  ندناوخ و  نابز و  يریگدای 
صوـصخ نیا  رد  ّلـج  ّزع و  يادـخ  تسنادیمن . ناـشهرابرد  يزیچ  تشادـن و  ملع  اـهنآ  هـب  ادـخ ، تیادـه  زا  شیپ  هـک  تـسا  هدـیرفآ 

: دیامرفیم
یمارگ لوسر  يا   » ) ْمَْلعَی َْمل  اـم  َناـْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَأـْلا  َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَلَع  ْنِم  َناـْسنِْإلا  َقَـلَخ  َقَـلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا 

. دیرفایب هتـسب  نوخ  زا  ار  یمدآ  هک  ییادخ  نآ  نک . تءارق  قلخ  رب  تسا  ملاع  هدننیرفآ  يادخ  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ار  نآرق  زیخرب و )
ار هچنآ  مدآ  هب  تخومآ و  ملق  اب  نتشون  ملع  ار  رشب  هک  ییادخ  نآ  تسا . نامیرک  نیرتمیرک  وت  راگدرورپ  هک ) نادب   ) ار و نآرق  ناوخب 

«2 .« » داد میلعت  دوخ  ماهلا  هب  تسنادیمن  هک 
______________________________

.312 - 310 ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
.5 - 1 قلع : (- 2)

 228 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هب نابز  نتـسب  راک  هب  يریگدای و  رد  وا  ییاناوت  نامه  زیامت ، هجو  نیا  هدرک و  يروآدای  اههدـیرفآ ، رگید  زا  ار  ناـسنا  زیاـمت  هجو  نآرق 

. تسا شیوخ  يدوجو  تلیضف  راهظا  روظنم 
«1 .« » دومرف نایب  قطن و  میلعت  وا  هب  و  دیرفآ . ار  ناسنا  ادخ )  » ) َنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا  َقَلَخ 

يریگمیمصت باختنا و  تردق  يریگارف  د -

228 ص :  يریگمیمصت .....  باختنا و  تردق  يریگارف  یسانشناور 228 د -  نآرق و 
تعیبط اب  هک  ییاهراتفر  دزومایب ، ار  يراتفر  دیفم  ياهتداع  یخرب  مالّسلا  امهیلع  اّوح  مدآ و  ترضح  ام ، نیدلاو  هب  هک  دومرف  هدارا  دنوا ،

. دنراد يراگزاس  دنکیم ، زورب  اهنآ  یحور  یمسج و  ياههتساوخ  نایم  هک  يدروخرب  و  ود ، نآ  يرشب  راتخاس  یحور  يدام و 
دـنهدیم و ماـجنا  هک  ار  يراـیتخا  ياـهراک  تیلوؤسم  لـمحت  يریگمیمـصت و  باـختنا و  تردـق  اـهنآ  هب  هک  دوب  نینچ  ادـخ  تساوـخ 

. درک یهن  تخرد »  » اهنآ هب  ندش  کیدزن  زا  ار  اهنآ  هک  بیترت  نیا  هب  دهد . میلعت  دننکیم ، ذاختا  هک  ار  یتامیمصت 
اْهنَع ُناْطیَّشلا  اَمُهَّلَزَأَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِش  ُْثیَح  ًادَغَر  اْهنِم  الُک  َو  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  اْنُلق  َو 
َباتَف ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  ٍنیِح  یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  ٌّوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  اَْـنُلق  َو  ِهِیف  اـناک  اَّمِم  اـمُهَجَرْخَأَف 

چیهیب دـیهاوخب  هک  تمعن  ره  زا  اـج  نآ  رد  نیزگياـج و  تشهب  رد  دوخ  تفج  اـب  وت  مدآ  يا  میتـفگ  و   » ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُـه  ُهَّنِإ ، ِْهیَلَع 
ار اوح  مدآ و  ناطیـش  سپ  دوب . دیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  بیـس ) ای  مدنگ   ) تخرد نیا  هب  یلو  دیوش  رادروخرب  تمحز 

شزغل هب 
______________________________

.3 ، 2 نمحر : (- 1)
 229 ص : یسانشناور ، نآرق و 

امش زا  یخرب  هک  دییآ  دورف  تشهب  زا  هک  میتفگ  سپ  دروآ ، نوریب  ماقم  نآ  زا  ار  نانآ  نایـصع  نیدب  دندروخ و  تخرد  نآ  زا  ات  دنکفا 
بجوم هک  تخومآ  یتاملک  دوخ  يادـخ  زا  مدآ  سپ  دوب . دـهاوخ  هاگمارآ  رارق و  گرم  زور  اـت  نیمز  رد  ار  امـش  دینمـشد و  ار  یخرب 

«1 .« » تسا ریذپهبوت  نابرهم و  ادخ  اریز  دیدرگ  وا  هبوت  نتفریذپ 

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


يور رد  ناشهدنیآ  یگدنز  يارب  اهنآ  یگدامآ  مالّسلا و  امهیلع  اوح  مدآ و  ام ، نیدلاو  نیرمت  روظنم  هب  یشزومآ  نینچ  هک  تسا  یهیدب 
لئاسم اب  نیمز  يور  رد  يدوزب  اهنآ  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  تشاد و  ترورـض  دوب - هدش  رّدقم  اهنآ  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  نیمز -

اهنآ دننک . باختنا  اهنآ  نایم  زا  رداص و  مکح  اهنآ  دروم  رد  ای  دننک و  يریگعضوم  اهنآ  لابق  رد  تسیابیم  هک  دندشیم  وربور  يرایسب 
. دنریگب هدهع  هب  زین  ار  دوخ  ياهیریگمیمصت  اهشنیزگ و  ّتیلوؤسم  تسیابیم  نینچمه 

نآرق رد  يریگدای  ياههار  ه -

هراشا

زا الومعم  كدوک  لاثم ، ناونع  هب  دزومآیم . ییاهزیچ  دـیلقت ، قیرط  زا  یهاگ  الثم  دزادرپیم . يریگدای  هب  نوگانوگ  ياههار  زا  ناـسنا 
شور ای  یلمع  شیامزآ  قیرط  زا  ناسنا ، نینچمه  دریگیم . ارف  اهنآ  زا  ار  اهراتفر  تاداع و  زا  يرایـسب  دنکیم و  دیلقت  دوخ  ردام  ردپ و 

دنمدوس شیارب  یگدنز  نارذگ  رد  عوضوم  نیمه  دزومآیم و  ار  دوخ  یگدنز  تالکـشم  دیفم  ياهلحهار  زا  يرایـسب  اطخ ، شیامزآ و 
. دزومآیم ییاهزیچ  یلقع  لالدتسا  رکفت و  قیرط  زا  ناسنا  مه  یهاگ  تسا .

دیلقت - 1

دای دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  نیدـلاو و  زا  دـیلقت  قیرط  زا  یگدـنز ، نیزاـغآ  هلحرم  رد  ار  دوخ  ياـهتداع  اـهراتفر و  زا  يرایـسب  ناـسنا ،
رد اهنآ  هک  یتوص  عطاقم  زا  یخرب  ظـفلت  رد  شیوخ  نارهاوخ  ناردارب و  نیدـلاو و  زا  دـیلقت  اـب  ار  ناـبز  دـنکیم  یعـس  ـالثم  دریگیم .

شربارب
______________________________

.37 - 35 هرقب : (- 1)
 230 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نیدـلاو و زا  زین  ار  اهاپ  نداد  تکرح  ندـب و  لداعت  ظفح  نتفر و  هار  دـنکیم  شالت  هک  روط  ناـمه  دریگب . داـی  دـننکیم ، رارکت  اـهراب 
. دزومآیم دوخ  هداوناخ  دارفا  زا  دیلقت  قیرط  زا  ار  اهراتفر  اهتداع و  زا  يرایسب  ناسنا  بیترت  نیا  هب  دزومایب . دوخ  نارهاوخ  ناردارب و 
لقن ار  لیباق  ناتـساد  هک  اـج  نآ  دـنکیم ، ناـیب  ار  دـیلقت  قیرط  زا  ناـسنا  يریگارف  یگنوگچ  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  ياهنومن  نآرق 
نیمز ندنک  لوغشم  هک  داتسرف  یغالک  دنوادخ  اج  نیا  رد  دنک ؟ هچ  ردارب  دسج  اب  تسنادیمن  اما  تشک ، ار  لیباه  شردارب  هک  دنکیم 

. دزاس ناهنپ  ار  شردارب  دسج  هنوگچ  هک  تخومآ  غالک  زا  لیباق  دنک . نفد  ار  ياهدرم  غالک  ات  دش 
یِخَأ َةَأْوَس  َيِراوُأَف  ِبارُْغلا  اَذـه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع  َأ  یتَْلیَو  ای  َلاـق  ِهیِخَأ  َةَأْوَس  يِراُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل ، ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثَْحبَی  ًاـبارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف 

ریز ار  ردارب  دسج  هنوگچ  هک  دـیامنب  وا  هب  ات  دـنک  دوگ  لاگنچ  اب  ار  نیمز  هک  تخیگنارب  ار  یغالک  ادـخ  هاگنآ   » َنیِمِداَّنلا َنِم  َحَبْـصَأَف 
كاخ ریز  ار  ردارب  دـسج  ات  مشاب  غالک  نیا  دـننام  هک  مرتزجاع  نآ  زا  نم  ایآ  نم ، رب  ياو  يا  تفگ  دوخ  اب  لیباق )  ) دزاس ناـهنپ  كاـخ 

«1 .« » دیدرگ نامیشپ  تخس  راک  نیا  زا  و  درپس ) كاخ  هب  ار  ردارب   ) سپ منک  ناهنپ 
کی دوجو  تیبرت ، میلعت و  رد  دریگیم ، دای  نآ  قیرط  زا  ار  دوخ  ياهراتفر  زا  يرایـسب  دراد و  هقالع  دیلقت  هب  ۀعیبط  ناسنا  هک  اج  نآ  زا 

. دراد يدایز  تیمها  هتسیاش ، کین و  يوگلا 
، دنتخومآیم راوگرزب  نآ  زا  ار  اهتدابع  ماجنا  یگنوگچ  هک  دوب  باحصا  يارب  هتـسیاش  ییوگلا  دوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ 

نآ هب  يادـتقا  دـیلقت و  قیرط  زا  ار  اهنآ  ماجنا  یگنوگچ  دـندیدیم و  جـح  کسانم  ماـجنا  زاـمن و  وضو ، لاـح  رد  ار  ترـضح  نآ  ـالثم 
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. دنتفرگیم دای  راوگرزب ،
هب ور  دـش  مامت  شزامن  یتقو  دـناوخ ، زامن  ربنم  يور  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  راـب  کـی  هک  تسا  هدـش  تیاور  مزاـح  یبا  زا 

یب و اوّمتأتل  اذه  تعنص  امنا  ینا  سانلا  اهیا  ای  : » دومرف درک و  مدرم 
______________________________

.31 هدئام : (- 1)
 231 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دای نم  زا  ار  زامن  ندناوخ  تیفیک  دینک و  يوریپ  نم  زا  امـش  هک  مداد  ماجنا  رطاخ  نیدـب  ار  راک  نیا  نم  مدرم ، يا  « » 1 « » یتالص اوملعتل 
نآ زا  ار  اـهتدابع  ماـجنا  یگنوگچ  اـهنت  هن  دوب و  وـکین  یقـشمرس  باحـصا ، يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  عـقاو  رد  دـیریگب ».

ار ام  نآرق  دنتفرگیم . دای  زین  ار  یناسنا  راتفر  دروخرب و  بادآ  یلک  روطب  هدیدنـسپ و  قالخا  راتفر و  نسح  هکلب  دنتخومآیم ، راوگرزب 
. تسا هدرک  شرافس  ترضح ، نآ  زا  يریگارف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  يوریپ  هب 

هچ ادخ  لوسر  هب  يادتقا  رد  ار  امـش  هتبلا   » ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 
زور ادـخ و  باوث  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  رایـسب  تداعـس  ریخ و  وکین ، لاـعفا  فاـصوا و  رگید  هچ  نمـشد و  اـب  تمواـقم  ربص و  رد 

«2 .« » دنک رایسب  ادخ  دای  دشاب و  راودیما  تمایق 
اهنآ زا  دننک و  يوریپ  شهارمه  نانمؤم  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  زا  دوخ ، كرـشم  موق  زا  يرازیب  رد  هک  تسا  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  نآرق ،

. دننک زیهرپ  كرشم ، نادنواشیوخ  اب  یتسود  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دننام  هک  تسا  هدرک  توعد 
َو انَْنَیب  اَدب  َو  ْمُِکب  انْرَفَک  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اَّمِم  َو  ْمُْکنِم  اُؤآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  َمیِهاْربِإ  ِیف  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَـق 

 ... ُهَدْحَو ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  یَّتَح  ًاَدبَأ  ُءاضْغَْبلا  َو  ُةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب 
ادتقا شباحصا  میهاربا و  هب  هک  تسوکین  هدیدنسپ و  رایسب  نانمؤم  امش  يارب  »

______________________________

. يرذنملا ظفاح  ملسم ، حیحص  رصتخم  هرامش 408 . ثیدح  (- 1)
.21 بازحا : (- 2)

 232 ص : یسانشناور ، نآرق و 
رکنم فلاخم و  ام  میرازیب ، یلکب  دـیتسرپیم  ادـخ  ياج  هب  هک  امـش  ياـهتب  امـش و  زا  اـم  دـنتفگ  دوخ  كرـشم )  ) موق هب  اـهنآ  هک  دـینک 

«1  ...« » دیروآ نامیا  هناگی  يادخ  هب  اهنت  هک  یتقو  ات  دوب  دهاوخ  ینمشد  هنیک و  امش  ام و  نایم  هشیمه  مییامش و 
هب هک  ره  نانمؤم  امش  يارب  هتبلا   » ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

الماک قلخ ) تعاطا  زا   ) ادخ دنادرگب  ادخ  زا  يور  هک  ره  تسوکین و  شنارای  میهاربا و  هب  ادتقا  تسا  راودیما  ترخآ  ملاع  باوث  ادخ و 
«2 .« » تسا هدوتس  دوخ  تاذ  هب  زاینیب و 

هک تلیضف  اب  ياهراک  دیحوت و  هدیقع  رد  هتـشذگ ، نالوسر  ناربمایپ و  هب  هک  تسا  هتـساوخ  مالـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  نآرق 
. دنک ادتقا  تسا ، هدرک  تیاده  نآ  يوس  هب  ار  اهنآ  ادخ 

 ... ْهِدَْتقا ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
«3  ...« » نک يوریپ  اهنآ  هار  زا  زین  وت  درک  تیاده  ار  نانآ  دوخ ، ادخ  هک  دندوب  یناسک  ناربمایپ )  ) اهنآ »

ياهتداع لهاان ، دـب و  يوگلا  قیرط  زا  هک  روطنامه  دزومآیم ، ار  هتـسیاش  قالخا  وکین و  ياهتداع  بوخ ، يوگلا  کی  قیرط  زا  ناـسنا 
صاصتخا نآرق » رد  رکفت   » عوضوم هب  هک  مراهچ  لصف  رد  رکفت ، دومج  هرابرد  ثحب  ماگنه  البق  ام  دریگیم . دای  ار  تشز  قالخا  دـب و 
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هب يدنبیاپ  اهتدابع و  رد  ناردپ  هب  ادتقا  هک  میدرک ، هراشا  هلأسم  نیا  هب  تشاد ،
______________________________

.4 هنحتمم : (- 1)

.6 هنحتمم : (- 2)
.90 ماعنا : (- 3)

 233 ص : یسانشناور ، نآرق و 
، تالکشم نیمه  دندربیم و  جنر  نآ  زا  نورق  لوط  رد  لسرمریغ ، لسرم و  زا  معا  ناربمایپ  هک  دوب  یتالکـشم  زا  نانآ ، ياهتنـس  راکفا و 

. دوب ناکرشم  يوس  زا  يدیحوت  توعد  شریذپ  عنام  عقاو  رد 

اطخ شیامزآ و  یلمع و  شیامزآ  - 2

، وا دزادرپیم . يریگارف  هب  اهنآ ، رب  هبلغ  لح و  يارب  شالت  یگدنز و  نوگانوگ  تالکشم  اب  ییورایور  رد  یلمع  هبرجت  قیرط  زا  ناسنا ،
دهد و ناشن  لمعلا  سکع  اهنآ  ربارب  رد  هنوگچ  هک  تسا  هتخوماین  لبق  زا  هک  دوشیم  وربور  ياهزات  لئاسم  اب  هراومه  دوخ ، یگدـنز  رد 

هتـشاد نوگانوگ  ياهراتفر  فلتخم ، طیارـش  رد  هک  دهدیم  قفو  يروط  ار  دوخ  يدراوم  نینچ  رد  هراومه  وا ، دـشاب . هتـشاد  يراتفر  هچ 
ار نآ  ناسانـش  ناور  هک  هچنآ  قیرط  زا  هراومه  ناـسنا  بیترت ، نیا  هب  دـنکیم . لـمع  تسرد  زین  یهاـگ  هابتـشا و  یهاـگ  هتبلا  هک  دـشاب 
، دوشیم هجاوم  اهنآ  اب  یگدـنز  رد  المع  هک  ار  یتالکـشم  ياهلحهار  دـیدج و  لئاسم  اب  دروخرب  یگنوگچ  دـنمانیم  اطخ » شیامزآ و  »

. دزومآیم
قیوشت اهنآ ، هرابرد  رکفت  و  یتسه ، رد  ادـخ  ياههناشن  هدـهاشم  نیمز و  يور  رد  شدرگ  ریـس و  هب  ار  مدرم  تایآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق 
تسین یکـش  میدرک . رکذ  ار  تایآ  نیا  زا  يرایـسب  تشاد ، صاصتخا  نآرق » رد  رکفت   » عوضوم هب  هک  هتـشذگ  لصف  رد  ام  تسا . هدرک 

هلأسم هب  نآرق  هک  دهدیم  ناشن  ینـشورب  نآ  ياههدـیرفآ  رد  نآ و  رد  رکفت  یتسه و  هدـهاشم  يارب  مدرم  یناوخارف  هب  نآرق  مامتها  هک 
یتسه و رد  رثأت  ریثأت و  قیرط  زا  نینچمه  و  یگدـنز ، رد  یلمع  شیامزآ  ءایـشا و  قیقد  هدـهاشم  قیرط  زا  يریگارف  يارب  مدرم  زا  توعد 

رارق ثحب  دروم  ار  نآ  هدـنیآ  رد  اـم  هک  رکفت ، قیرط  زا  هچ  و  اـطخ ، شیاـمزآ و  یلمع و  هبرجت  قـیرط  زا  هچ  نآ -، عیاـقو  تاـقولخم و 
. تسا لیاق  يدایز  ّتیمها  داد - میهاوخ 

: دنکیم هراشا  نینچ  دریگیم ، تروص  اطخ » شیامزآ و   » شور هب  ای  یلمع  هبرجت  قیرط  زا  هک  يریگارف  عون  نیا  هب  نآرق 
 234 ص : یسانشناور ، نآرق و 

باوث هدعو  و   ) ترخآ ملاع  زا  دنهاگآ و  ایند  یگدنز  يرهاظ  روما  هب  رثکا   » َنُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی 
«1 .« » دنربخیب یّلکب  قح ) باقع  و 

الثم دـننادیم ، ار  دوخ  يویند  یتـشیعم و  روـما  اـهنآ  ینعی  : » دـیوگیم نینچ  اْینُّدـلا » ِةاـیَْحلا  َنِم  ًارِهاـظ  َنوُـمَْلعَی  : » هیآ ریـسفت  رد  یبـطرق 
رد مه  ریثـک  نبا  « 2 .« » دـنزاسب ناـمتخاس  هناـخ و  هنوگچ  دـنراکب و  تخرد  هنوگچ  دـننک ، ورد  تقو  هچ  و  تعارز ، تقو  هچ  دـننادیم 

، دنراد یهاگآ  ملع و  نآ ، رد  دوجوم  ياهزیچ  يویند و  نوؤش  عفانم و  ایند و  هب  اهنت  مدرم  رتشیب  ینعی  : » دیوگیم نینچ  هیآ  نیمه  ریسفت 
«3 .« » دنتسه شوهاب  رهام و  رایسب  دمآرد ، بسک  ياههار  ایند و  ندروآ  تسد  هب  رد  اهنآ 

رّکفت - 3

شیاـمزآ و یعون  هب  عقاو  رد  دـنکیم  رکف  یـصخشم  لکـشم  لـح  هراـبرد  یتقو  اریز  دزادرپیم ، يریگداـی  هب  زین  رّکفت  قیرط  زا  ناـسنا 
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ياهلح هار  دـهدیم و  رارق  یبایزرا  دروم  ار  لکـشم  نآ  نوگانوگ  ياهلحهار  دوخ  نهذ  رد  راک  نیا  اـب  وا  دـنزیم ، تسد  ینهذ  ياـطخ 
زا ناسنا  نیاربانب  دزادرپیم . تسا ، هداد  صیخـشت  تسرد  بسانم و  هک  یلح  هار  باختنا  هب  سپـس  دـنکیم ، در  ار  بسانمریغ  ای  هابتـشا 

تـسرد بسانم و  هک  یلح  هار  باختنا  هب  سپـس  دنکیم ، در  ار  بسانم  ریغ  ای  هابتـشا  ياهلح  هار  دوخ  تالکـشم  لح  يارب  رّکفت  قیرط 
نایم طباور  دریگیم و  دای  يدیدج  ياهلحهار  دوخ  تالکـشم  لح  يارب  رّکفت  قیرط  زا  ناسنا  نیاربانب  دزادرپیم . تسا ، هداد  صیخـشت 

. دوشیم ییامنهار  ياهزات  ياهعادبا  اهیروآون و  هب  دنکیم و  طابنتـسا  ار  يدیدج  ياههیرظن  لوصا و  زین  فشک و  ار  اهدادیور  ءایـشا و 
« يریگدای یلاع  دنیارف   » ار يریگدای  عون  نیا  دیدج ، ناسانشناور  لیلد  نیمه  هب 

______________________________

.7 مور : (- 1)
ص 7. دلج 14 ، یبطرق ، ریسفت  (- 2)

ص 427. دلج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  (- 3)
 235 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. دنمانیم
یـشیدنانشور نیا  دوخ  دـننکیم و  کمک  رّکفت  ندـش  نشور  هب  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  نارظنبحاص  اـب  ینزیار  وگتفگ و  ثحب و 

بیغرت تروشم  هب  ار  مدرم  نآرق  دنیآیم . دوجو  هب  هک  تسا  یتالکشم  حیحص  ياهلحهار  هب  ندیسر  تقیقح و  هب  ناسنا  ییامنهار  هیام 
، دـننکیم تروشم  نارگید  اب  دوخ  ياهراک  رد  هعماـج ، رد  تلادـع  ققحت  تقیقح و  هب  ندیـسر  يارب  هک  ار  یناـنمؤم  يرترب  دـنکیم و 

. تسا هدرک  يروآدای 
دندرک و تعاطا  تباجا و  ار  ادخ  رما  هک  نانآ  و   » َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ْمُهَْنَیب  يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ْمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا  َو 

«1 .« » دننکیم قافنا  ناریقف  هب  میدرک  اهنآ  يزور  هچنآ  زا  دنهد و  ماجنا  رگیدکی  تروشم  اب  ار  ناشراک  دنتشاد و  اپ  هب  زامن 
. دزادرپب تروشم  هب  شیوخ  رظنبحاص  باحصا  اب  هک  تسا  هتساوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

 ... ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو  ... 
«2  ...« » نک تروشم  اهنآ  اب  اهراک  رد  و  »... 

تـسا هدروآ  دننکیم - تباث  ار  یتسرپتب  نالطب  هک  یلقع - لیالد  اهنآ  يارب  هدرب و  راک  هب  ناکرـشم  اب  ار  وگتفگ  ثحب و  شور  نآرق 
نـشور ناشیارب  ات  دزاس  عناق  اهتب  یناوتان  تراقح و  یتسپ و  صوصخ  رد  ار  اهنآ  دنازیگنارب و  ار  ناشنایادخ  هرابرد  نانآ  رّکفت  يورین  ات 

. دنتسه هلوقم  نیا  زا  ییاههنومن  ریز  تایآ  دنتسین . يدنوادخ  راوازس  اهتب  هک  دوش 
______________________________

.38 يروش : (- 1)
.159 نارمع : لآ  (- 2)

 236 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ٌءاوَس ْمُکوُِعبَّتَی  يدُْهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ْنِإ  َو  َنوُرُْصنَی  ْمُهَـسُْفنَأ  َو ال  ًارْـصَن  ْمَُهل  َنوُعیِطَتْـسَی  َو ال  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  ُُقلْخَی  ام ال  َنوُکِرُْـشی  َأ 
ْمَُهل َأ  َنِیقِداـص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ْمُهوُعْداَـف  ْمُُکلاـْثمَأ  ٌداـبِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َنُوتِماـص  ُْمْتنَأ  ْمَأ  ْمُهوُُمتْوَعَد  َأ  ْمُْکیَلَع 

الَف ِنوُدـیِک  َُّمث  ْمُکَءاکَرُـش  اوُعْدا  ُِلق  اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ  ْمَُهل  ْمَأ  اـِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اـِهب  َنوُشِْطبَی  ٍدـْیَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اـِهب  َنوُشْمَی  ٌلُـجْرَأ 
، دننک يرای  ار  اهنآ  دنناوتیمن  و  دنقولخم ؟ ناشدوخ  دننیرفآیمن و  ار  يزیچ  هک  دنهدیم  رارق  ادـخ  کیرـش  ار  یتادوجوم  ایآ   » ِنوُرِْظُنت
هچ دنکیمن  توافت  نانآ  يارب  دننکیمن ، يوریپ  امـش  زا  دینک ، توعد  تیادـه  يوس  هب  ار  اهنآ  هاگره  و  دـنهد . يرای  ار  ناشدوخ  هن  و 
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، دنتـسه امـش  نوچمه  یناگدنب  دینکیم ) شتـسرپ  و   ) دیناوخیم ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ  دیـشاب . شوماخ  هچ  دـینک و  توعد  ار  اهنآ 
ییاهاپ امـش ) دوخ  دننامه  لقا  ال   ) اهنآ ایآ  دنروآرب .) ار  ناتیاضاقت  و   ) دنهد خساپ  امـش  هب  دیاب  دییوگیم  تسار  رگا  دـیناوخب و  ار  اهنآ 

ای دننیبب ؟ نآ  اب  هک  دنراد  ینامـشچ  ای  دنهد )؟ ماجنا  يراک  و   ) دنریگب ار  يزیچ  نآ  اب  هک  دنراد  ییاهتـسد  ای  دنورب ؟ هار  نآ  اب  هک  دنراد 
رب  ) دیاهداد رارق  ادخ  کیرش  هک  ار  ییاهتب  نیا  تسا ) نینچ  هک  نونکا   ) وگب مادک ) چیه  زگره ، هن ،  ) دنونشب نآ  اب  هک  دنراد  ییاهـشوگ 

«1 («. » تسین هتخاس  اهنآ  زا  يراک  دینادب  ات   ) دیهدن تلهم  ياهظحل  دیشکب و  هشقن  نم  يارب  دیناوخب و  نم ) ّدض 

نآرق رد  يریگدای  لوصا  و -

هراشا

لمع لوصا ، نیا  ندوبن  تروص  رد  یلو  دریذـپیم . ماـجنا  ّتیقفوم  یناـسآب و  يریگداـی  راـک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یـصخشم  لوصا  رگا 
یتسرپاتکی و هدیقع  هب  توعد  يارب  نآرق  هک  ار  یـشور  رگا  ام  دماجنایم . تسکـش  هب  یتح  دش و  دهاوخ  لکـشم  رایـسب  هاگ  يریگدای 

هتفرگ شیپ  رد  نانآ  ناج  رد  یمالسا  ياهشزرا  لوصا و  رذب  ندناشفا  نانمؤم و  تیبرت 
______________________________

.195 - 191 فارعا : (- 1)
 237 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یمالسا ياهشزرا  دیاقع و  شزومآ  نانمؤم و  راتفر  رییغت  يارب  نآرق  هک  ار  يریگدای  مهم  لوصا  زا  یخرب  میناوتیم  مینک ، یسررب  تسا ،
ار یلوصا  ّتیمها  يریگدای ، هلأسم  رد  ناسانـشناور  هک  دـید  میهاوخ  يدوزب  مینک . جاتنتـسا  شور  نیمه  زا  تسا ، هدرب  راک  هب  نانآ ، هب 
رد میـشوکیم  ام  دـندوب . هدرکن  فشک  متـسیب  نرق  لیاوا  ینعی  رخاوا  نیمه  ات  تسا ، هتفرگ  راک  هب  نانمؤم  يونعم  تیبرت  يارب  نآرق  هک 

. میهد رارق  یسررب  دروم  مینک و  هضرع  ار  نآرق  رد  يریگدای  لوصا  هدنیآ  روطس 

هزیگنا - 1

هراشا

یطیارـش دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـنمورین  ياهزیگنا  صخـشم ، یفدـه  هب  یبایتسد  يارب  رگا  دراد . يدایز  تیمها  يریگدای  راـک  رد  هزیگنا ،
رگا ناسنا  دشاب . فده  نآ  هب  لوصو  يریگدای و  يارب  یتسرد  ياههار  ندروآ  تسد  هب  شالت  رد  ناسنا  ات  دیآیم  دوجو  هب  زین  بسانم 

ات دزادرپیم  لکشم  نآ  لح  يارب  يدایز  ياهشالت  هب  الومعم  تسا ، دنمزاین  نآ  لح  هب  هک  دنک  ساسحا  ادیدش  دوش و  وربور  یلکشم  اب 
. دریگب دای  ار  نآ  تسرد  لح  هار  ماجنارس 

. تسا هدرک  تباث  يریگدای  لوصح  رد  ار  هزیگنا  تیمها  هدش ، ماجنا  ناسنا  ناویح و  يور  رب  یگزاتب  هک  یبرجت  ياهشیامزآ  زا  يرایـسب 
الثم تسا ، هدرب  راک  هب  يریگدای  تهج  نانآ  ياههزیگنا  کیرحت  يارب  ار  ینوگانوگ  ياهشور  ناناملـسم ، يونعم  تیبرت  روظنم  هب  نآرق 

ار مدرم  ياهلاعفنا  اههزیگنا و  هک  یّمهم  ياهدادیور  نایب  اب  زین  و  تسا ، هدرک  هدافتـسا  ییوگناتـساد ، شور  دیدهت و  قیوشت و  شور  زا 
. دنکیم قیوشت  عیاقو  نیا  زا  نتفرگ  تربع  يارب  ار  اهنآ  دنازیگنایمرب ،

دیدهت قیوشت و  قیرط  زا  هزیگنا  نتخیگنارب  - 1 - 1
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شاهزیگنا ياـضرا  ثعاـب  دوخ  هک  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  دـشاب ، هتـشاد  صخـشم  یفدـه  هب  یباـیتسد  يارب  يوق  ياهزیگنا  یتـقو  ناـسنا 
هب ندیـسر  رد  تسکـش  دوشیم و  يو  يدونـشوخ  یلاحـشوخ و  ای  تذل  ساسحا  هیام  هک  دـیآیم  باسح  هب  یـشاداپ  ای  باوث  دوشیم ،

. دوشیم يو  ترودک  یگنتلد و  ای  جنر  ساسحا  ثعاب  هک  تسا  رفیک  یعون  روبزم  فده 
 238 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هب دـنکیم . زیهرپ  تسا ، درد  جـنر و  ببـس  هک  يزیچ  زا  دراد و  لیامت  دـشاب  تذـل  هیام  هک  يزیچ  هب  عبطلاب  ناویح - نینچمه  و  ناسنا -
لاـمعا و زا  دـنوشیم و  یهتنم  باوـث  لیـصحت  هب  ماجنارـس  هک  دراد  لـیامت  ییاـهراک  اـهراتفر و  يریگداـی  هب  ةرطف  ناـسنا  لـیلد  نیمه 

ماـجنا دـیدج  ناسانـشناور  هک  يداـیز  ياهـشیامزآ  ار  تقیقح  نیا  دـنکیم . يرود  دوشیم ، رفیک  اـی  تسکـش  هب  رجنم  هک  ییاـهراتفر 
. تسا هدیناسر  تابثا  هب  دناهداد ،

رد نانمؤم  هک  یباوث  هب  نانآ  قیوشت  قیرط  زا  اههزیگنا  ندرک  رادـیب  عوضوم  هب  یتسرپ ، هناـگی  يوس  هب  مدرم  یناوخارف  ناـیرج  رد  نآرق 
، دـش دـهاوخ  خزود  شتآ  رد  نارفاـک  ریگنماد  هک  یباذـع  اـی  رفیک  زا  ناـنآ  ندـناسرت  نینچمه  درب و  دـنهاوخ  هرهب  نآ  زا  مـیعن  تـشهب 

. تسا هداد  ّتیمها 
اوقت و هب  ار  اهنآ  دزیگنایم و  رب  ناناملـسم  رد  ار  اـهتمعن  نیا  هب  یباـیتسد  دـیما  دـنکیم ، فیـصوت  ار  یتشهب  ياـهتمعن  هک  قیوشت  تاـیآ 
او دوشیم ، شربمایپ  ادـخ و  يدونـشوخ  بجوم  هک  ییاهراک  ماجنا  ادـخ و  هار  رد  داـهج  حـلاص و  لـمع  اـهتدابع و  ماـجنا  رد  صـالخا 
هک ار ، كاندرد  باذع  نیا  زا  سرت  دنکیم ، فیـصوت  ار  خزود  باذع  هک  یتایآ  دنریگ . رارق  نایتشهب  هرمز  رد  هک  دـیما  نادـب  درادیم 

باکترا زا  زیهرپ  هب  ار  اهنآ  هلأسم  نیمه  دزیگنایمرب و  نانآ  رد  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  رماوا  زا  نادرمتم  ناـقفانم و  نارفاـک و  راـظتنا  رد 
خزود باذع  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دیما  نادب  درادیماو  دوشیم ، ادـخ  لوسر  ادـخ و  مشخ  بجوم  هک  هچنآره  یـصاعم و  ناهانگ و 

عرش هک  هچنآ  ره  فیاظو و  اهتدابع و  ماجنا  هب  ار  ناشیا  یکی  دنتسه . رثأتم  دنمورین  هزیگنا  ود  زا  ناناملـسم  بیترت  نیا  هب  دشخب . ییاهر 
، تسا هدرک  یهن  نآ  ماجنا  زا  ار  اهنآ  عرش  هک  هچنآ  ره  یصاعم و  ناهانگ و  باکترا  زا  زیهرپ  هب  يرگید  و  تسا ، هدرک  رما  نآ  ماجنا  هب 

لماک یگدامآ  رد  ار  ناسنا  دنتـسه ، مه  اب  گنهامه  زین  فده  رد  دـنرگیدکی و  لّمکم  هک  دـنمورین  هزیگنا  ود  نیا  ساسحا  درادیم . او 
هگن تسا ، هدش  هتساوخ  وا  زا  هک  ییاهتیلوؤسم  فیلاکت و  همه  هب  تبثم  خساپ  نداد  ربمایپ و  لاعتم و  دنوادخ  زا  هبناج  همه  تعاطا  يارب 

زین راتفر و  هشیدنا و  هنیمز  رد  ياهزات  شور  دنکیم و  ییامنهار  نادب  مالـسا  هک  یگدنز  رد  دـیدج  یماظن  يارب  ار  وا  نینچمه  درادیم .
. دزاسیم هدامآ  الماک  دناهدرک  یهن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  لاعتم و  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  نتسج  يرود 

رما رد  نآرق  هک  درک  میهاوخ  هظحالم  مینک ، هجوت  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  هب  رگا 
 239 ص : یسانشناور ، نآرق و 

رب نآ  اب  نامزمه  هکلب  دنکیمن ، هیکت  خزود  شتآ  كاندرد  باذع  زا  مدرم  ندـناسرت  رب  اهنت  هن  مالـسا  شریذـپ  يارب  هزیگنا  نتخیگنارب 
، اهنت قیوشت  ای  اهنت  سرت  يریگراـک  هب  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  دـنکیم و  هیکت  زین  یتشهب  ياـهتمعن  زا  ندرب  هرهب  هب  ناـنآ  قیوشت  رما 
، اهنت سرت  يریگراک  هب  ـالثم  درواـین  راـب  هب  تسا ، رظن  دروم  نآ ، هب  نداد  تهج  راـتفر و  لیدـعت  يارب  هک  ار  ياهدـیاف  نآ  تسا  نکمم 
زا هدافتـسا  رگید  يوس  زا  دش . دـهاوخ  ادـخ  تمحر  زا  سأی  هیام  هجیتن  رد  دوشیم و  رجنم  ناسنا  سفن  رب  سرت  تلاح  طلـست  هب  یهاگ 

یتسـس و یلبنت و  هب  ار  وا  تسا  نکمم  هک  دوشیم  ناسنا  سفن  رب  دنوادخ ، تمحر  هب  دیما »  » قلطم تیمکاح  هب  رجنم  یهاگ  اهنت  قیوشت 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  صوصخ  نیا  رد  « 1 . » دهاوخب ادخ  زا  تسین  وا  لام  هک  ار  هچنآ  هجیتن  رد  دـناشکب و  تلفغ 

دیما هک  یمدرم  دشاب . هدرک  قیدـصت  ار  نآ  صخـش  لمع  هتفرگ و  ياج  بلق  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  نامیا  هکلب  تسین ، وزرآ  هب  نامیا  »
نظ نسح  ادخ  هب  ام  هک  دنیوگب  دنـشاب و  هدادـن  ماجنا  یکین  راک  هک  یلاح  رد  دـنورب  ایند  زا  هک  نیا  ات  درادـب  لوغـشم  ار  اهنآ  شزرمآ ،

«2 .« » دندادیم ماجنا  وا  رطاخ  هب  ار  کین  راک  هنیآ  ره  دنتشادیم  نظ  نسح  ادخ  هب  رگا  نوچ  دنیوگیم ، غورد  میراد ،
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هب يراودـیما  باذـع و  زا  سرت  ینعی  ود ، نیا  زا  ياهزیمآ  رب  هکلب  دـنکیمن ، هیکت  ندرک  قیوشت  ای  ندـناسرت  رب  اهنت  نآرق  لیلد  نیمه  هب 
نایب ار  هلأسم  نیا  وا ] حلاص  ناگدنب  ناربمایپ و   ] دنوادخ ناگدیزگرب  فیـصوت  نایرج  رد  نآرق  دـنکیم . هیکت  دـنوادخ  باوث  تمحر و 

: دیامرفیم اهنآ  هرابرد  تسا و  هدرک 
قـشع رطاخ  هب  دندرکیم و  تعرـس  اهیکین  رد  اهنآ  َنیِعِـشاخ ...«  اَنل  اُوناک  َو  ًابَهَر  َو  ًابَغَر  انَنوُعْدَی  َو  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ... 

«3 (.« » تیلوؤسم زا  سرت  بدا و  اب  مأوت  یعوشخ   ) دندوب عشاخ  ام  يارب  و  دندناوخیم ، ار  ام  باذع ) زا   ) سرت و  تمحر ) هب  )
______________________________

هرامش 81، متفه ، لاس  تیوک ، یمالـسالا ،» یعولا   » هلجم رد  هرـشتنم  نآرقلا ، یف  دیرف  يوبرت  جهنم  یطوبلا : ناضمر  دیعـس  دمحم  (- 1)
.75 ص 74 ، ربتکا 1971 ،

ص 185. ناسنالا ، میوقت  ۀفسلف  مالّسلا ، هیلع  مدآ  یلوخلا : یهبلا  (- 2)
.90 ءایبنا : (- 3)

 240 ص : یسانشناور ، نآرق و 
اپب  ) دوشیم رود  بش  لد  رد  اهرتسب  زا  ناشیاهولهپ   » َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ًاعَمَط  َو  ًاـفْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاـضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاـجَتَت 

«. دننکیم قافنا  میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دنناوخیم و  دیما  میب و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  دنروآیم ،) ادخ  هاگرد  هب  ور  دـنزیخیم و 
«1»

هدرک هئارا  مالـسا  هک  ار  یگدنز  دیدج  ماظن  ات  تسا  ناناملـسم  رد  دـنمورین  ياهزیگنا  ندرک  رادـیب  نماض  دوخ  دـیما ، سرت و  هزیمآ  نیا 
قیوشت و تایآ  هلمج  زا  ریز  تایآ  دنریگب . دای  تسا ، نآ  هدنرادرب  رد  ماظن  نیا  هک  ار  يراتفر  هشیدـنا و  هزات  ياهـشور  نینچمه  تسا و 
، دش دهاوخ  نارفاک  ریگنماد  هک  یباذع  زین  تفای و  دنهاوخ  تسد  نآ  هب  تمایق  زور  رد  نانمؤم  هک  یتمعن  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  يدـیدهت 

. تسا هدش  رکذ 
ُباحْـصَأ َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َنوُدـِلاخ  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاـحَأ  َو  ًۀَئِّیَـس  َبَسَک  ْنَم  یَلب 

رد هنادواج  دنـشتآ و  لها  اهنآ  دناشوپب  ار  ناشدوجو  رـسارس  هانگ  راثآ  دـننک و  هانگ  لیـصحت  هک  یناسک  يرآ   » َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا 
«2 .« » دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنتشهب و  لها  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و  دوب . دنهاوخ  نآ 

اَِهتَْحت ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل  ُداهِْملا  َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َُّمث  ٌلـِیلَق  ٌعاـتَم  ِدـالِْبلا  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  ـال 
ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ًالُُزن  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا 

______________________________

.16 هدجس : (- 1)
.82 ، 81 هرقب : (- 2)

 241 ص : یسانشناور ، نآرق و 
دب هچ  و  خزود ، ناـشهاگیاج  سپـس  تسا و  يزیچاـن  عاـتم  نـیا  دـهدن . بـیرف  ار  وـت  اهرهـش  رد  نارفاـک  هنادـنمزوریپ )  ) دـمآ تـفر و  »

ناتخرد ریز  زا  هک  تسا  تشهب  زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دـنزیهرپیم ، ناشراگدرورپ  زا  دـندروآ و ) نامیا   ) هک اـهنآ  یلو  تسا . یهاـگیاج 
تسادخ دزن  رد  هچنآ  دسریم و  اهنآ  هب  دنوادخ  زا  هک  تسا  ییاریذپ  نیتسخن  نیا  دوب ، دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دراد و  نایرج  اهرهن  نآ 

«1 .« » تسا رتهب  ناکین  يارب 
َو ًامیِکَح  ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َباذَْـعلا  اُوقوُذَِـیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  ًاراـن  ْمِهِیلُْـصن  َفْوَس  اـِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

اًلِیلَظ الِظ  ْمُُهلِخُْدن  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهل  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


و  ) ددرگ نایرب  نآ ) رد   ) اهنآ نت  ياهتـسوپ  هاـگره  هک  مینکیم  دراو  یـشتآ  رد  ار  اـهنآ  يدوزب  دـندش  رفاـک  اـم  تاـیآ  هب  هک  یناـسک  »
و دهدیم .) رفیک  باسح  يور  و   ) تسا میکح  اناوت و  دـنوادخ  دنـشچب ، ار  رفیک  ات  میهدیم  رارق  نآ  ياج  هب  يرگید  ياهتـسوپ  دزوسب )

نآ ناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  مینکیم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اـهنآ  يدوزب  دـنداد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـندروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ 
لخاد دوشیمن  عطق  هک  ییاههیاس  رد  ار  اهنآ  و  دوب ، دـهاوخ  اهنآ  يارب  هزیکاپ  ینارـسمه  دـنام و  دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسا و  يراج 

«2 .« » مینکیم
ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ٌمیِظَع  ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو 

______________________________

.198 - 196 نارمع : لآ  (- 1)
.57 ، 56 ءاسن : (- 2)

 242 ص : یسانشناور ، نآرق و 
یلُْعلا ُتاجَرَّدـلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَـق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَـی  ْنَم  َو  ییْحَی  ـال  َو  اـهِیف  ُتوُمَی  ـال  َمَّنَهَج  َُهل ، َّنِإَـف  ًاـمِرُْجم  ُهَّبَر  ِتْأَـی  ْنَم  ُهَّنِإ ،

دندش و رفاک  هک  یناسک  تسا و  هداد  یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  هدعو  دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  هب  دنوادخ  »
«1 .« » دنخزود لها  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ 

یلُْعلا ُتاجَرَّدـلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَـق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَـی  ْنَم  َو  ییْحَی  ـال  َو  اـهِیف  ُتوُمَی  ـال  َمَّنَهَج  َُهل ، َّنِإَـف  ًاـمِرُْجم  ُهَّبَر  ِتْأَـی  ْنَم  ُهَّنِإ ،
سک ره  دوـشیم و  هدـنز  هن  دریمیم و  نآ  رد  هن  هک  تـسوا ، يارب  خزود  شتآ  دوـش  رـضاح  شراـگدرورپ  رـضحم  رد  مرجم  سکره  »

«2 .« » تسوا يارب  یلاع  تاجرد  دوش  رضاح  وا  رضحم  رد  دشاب  هداد  ماجنا  حلاص  لمع  دشاب و  نمؤم 
نامیا هک  اهنآ   » ِمیِحَْجلا ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اـِنتایآ  ِیف  اْوَعَـس  َنیِذَّلا  َو  ٌمیِرَک  ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف 
دندرک شالت  ام  تایآ  وحم ) بیرخت و  يارب   ) هک اهنآ  تسا و  اهنآ  يارب  یـشزرارپ  يزور  شزرمآ و  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و 

«3 .« » دنخزود باحصا  دنوش  بلاغ  ام  یمتح  هدارا  رب  دنناوتیم  هک  دنتشادنپ  نینچ  و 
ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَِّلل  ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا 

______________________________

.10 ، 9 هدئام : (- 1)
.75 ، 74 هط : (- 2)

.51 ، 50 جح : (- 3)
 243 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مکح اـهنآ  نـیب  تسادـخ و  نآ  زا  زور  نآ  رد  ییاورناـمرف  تموـکح و   » ٌنـیِهُم ٌباذَـع  ْمَُـهل  َکـِئلوُأَف  اـِنتایِآب  اُوبَّذـَـک  َو  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َو 
ار ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  دنتـشهب و  تمعن  رپ  ياهغاب  رد  دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دیامرفیم ،

«1 .« » تساهنآ يارب  ياهدننک  راوخ  باذع  دندرک  بیذکت 
ِءاِقل َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  َنوُرَبُْحی  ٍۀَضْوَر  ِیف  ْمُهَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  َنُوقَّرَفَتَی  ٍِذئَمْوَی  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو 
لمع دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اما  دنوشیم  ادـج  مه  زا  مدرم )  ) دوشیم اپرب  تمایق  هک  زور  نآ   » َنوُرَـضُْحم ِباذَْـعلا  ِیف  َِکئلوُأَف  ِةَرِخْآلا 
یهلا باذـع  رد  دـندش  رفاک  ترخآ  ياقل  ام و  تایآ  هب  هک  اهنآ  دوب و  دـنهاوخ  رورـسم  داش و  تشهب  زا  یغاـب  رد  دـنداد  ماـجنا  حـلاص 

«2 .« » دنوشیم راضحا 
دراو نارفاک  رب  ترخآ  رد  هک  یباذع  ای  دـش  دـنهاوخ  دـنمهرهب  نآ  زا  نانمؤم  هک  ییاهتمعن  رکذ  هب  اهنت  نآرق  رد  دـیدهت  قیوشت و  تایآ 
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ارف ار  نارفاک  ایند  نیمه  رد  هک  ار  یباذع  جنر و  دنباییم و  تسد  نآ  هب  ایند  نانمؤم  هک  ار  يریخ  نآ  هکلب  دنکیمن ، افتکا  دمآ ، دـهاوخ 
: دوشیم روآدای  دسریم ، نانمؤم  هب  ایند  رد  هک  ار  یتداعس  ریخ و  هک  دنتسه  ییاههنومن  ریز  تایآ  دنکیم ، رکذ  دریگیم ،

َنیِمِرُْجم اْوَّلَوَتَت  َو ال  ْمُِکتَُّوق  یلِإ  ًةَُّوق  ْمُکْدِزَی  َو  ًارارْدِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِمْوَق  ای  َو 
______________________________

.57 ، 56 جح : (- 1)
.16 - 14 مور : (- 2)

 244 ص : یسانشناور ، نآرق و 
دتـسرفب و امـش  رب  یپردیپ  ار  ینامـسآ  ناراب )  ) ات دـیدرگ  زاـب  وا  يوس  هب  سپـس  دـینک  شزرمآ  بلط  ناـتراگدرورپ  زا  نم ! موق  يا  «و 

«1 .« » دینکن هانگ  دیباتنرب و  قح ) زا   ) يور دیازفیب و  امش  يورین  رب  ییورین 
زاب  » ًاراْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی  َو  ًارارْدِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراَّفَغ  َناک  ُهَّنِإ ، ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ُْتلُقَف 
امـش رب  ار  نامـسآ  ناراب  ات  تسا  ياهدنزرمآ  يادخ  رایـسب  وا  هک  دـیبلط  شزرمآ  دـینک و ) هبوت   ) دوخ يادـخ  هاگرد  هب  مدرم  يا  میتفگ 
اطع امش  هب  يراج  ياهرهن  مّرخ و  ياهغاب  دیامرف و  ددم  ددعتم  نارسپ  رایـسب و  لام  هب  ار  امـش  دنک و  لزان  ناوارف ) یلاسکـشخ  زا  سپ  )

«2 .« » دنک
: دوشیم لزان  رافک  رب  ایند  یگدنز  رد  هک  یباذع  يروآدای  زا  دنتسه  ییاههنومن  ریز  تایآ 

هتـسویپ و  َداعیِْملا ...«  ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  ُدـْعَو  َِیتْأَی  یَّتَح  ْمِهِراد  ْنِم  ًابیِرَق  ُّلَُحت  َْوأ  ٌۀَـعِراق  اوُعَنَـص  اـِمب  ْمُُهبیُِـصت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  ـال  َو 
، دسر ارف  ادخ  ییاهن )  ) هدعو ات  دیآیم  دورف  اهنآ  هناخ  یکیدزن  هب  ای  دوشیم و  دراو  ناشلامعا - رطاخ  هب  نارفاک - رب  ياهدنبوک  بئاصم 

«3 .« » دنکیمن فلخت  دوخ  هدعو  رد  دنوادخ 
______________________________

.52 دوه : (- 1)
.12 - 10 حون : (- 2)

.31 دعر : (- 3)
 245 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هک یماگنه  و   » َنیِِمثاج ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  ُۀَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِتَذَخَأ  َو  اَّنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَعَم ، اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًاْبیَعُـش  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاج  اََّمل  َو 
هحیـص دـندرک  متـس  هک  ار  اـهنآ  میداد و  تاـجن  دوخ  تمحر  هب  دـندوب ، هدروآ  ناـمیا  وا  اـب  هک  ار  اـهنآ  بیعـش و  دیـسر  ارف  اـم  ناـمرف 

«1 (.« » دندرم و   ) دنداتفا ور  هب  دوخ  راید  رد  تفرگ و  ورف  ینامسآ ) )
هدرک رکذ  ترخآ  ایند و  ياهیگدـنز  زا  کی  ره  رد  ار  نارفاـک  يارب  باذـع  عوقو  ناـنمؤم و  يارب  باوث  لوصح  رگید ، تاـیآ  زا  یخرب 

: دنتسه نآ  زا  ییاههنومن  ریز  تایآ  هک  تسا 
اهنآ هب  ار  ناهج  نآ  کین  شاداپ  ناهج و  نیا  شاداپ  دنوادخ  اذل   » َنِینِـسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِةَرِخْآلا  ِباَوث  َنْسُح  َو  اْینُّدـلا  َباَوث  ُهَّللا  ُمُهاتآَف 

«2 .« » درادیم تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  داد و 
ترخآ باذع  تسایند و  رد  یکاندرد )  ) باذع اهنآ  يارب   » ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  َو  ُّقَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌباذَـع  ْمَُهل 

«3 .« » دراد هگن  ار  اهنآ  دناوتیمن  سک  چیه  ادخ  ربارب  رد  تسا و  رتتخس 

ناتساد قیرط  زا  هزیگنا  کیرحت  - 2 - 1

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


شور رد  نوـچ  دــشابیم . ناتــساد  تـسا ، هـتفرگ  راـک  هـب  يریگداـی ، هزیگنا  داـجیا  روـظنم  هـب  ار  نآ  نآرق  هـک  یمهم  لـیاسو  زا  یکی 
رد نآرق  دننک . لابند  لماک  هجوت  اب  دـنوشیم ، وگزاب  ناتـساد  رد  هک  ار  یثداوح  ات  دوشیم  هتخیگنارب  ناگدنونـش  قوش  ییوگناتـساد ،

نمض
______________________________

.94 دوه : (- 1)
.148 نارمع : لآ  (- 2)

.34 دعر : (- 3)
 246 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. دنکیم غیلبت  هضرع و  دزومایب ، مدرم  هب  دراد  رظن  رد  هک  ار  ییاهتمکح  اهیزومآ و  تربع  ای  دیاقع ، هب  طوبرم  ینید  فادها  نآ  ناتساد ،
 ... ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل 

«1  ...« » تسا هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  سرد  اهنآ  ياهتشذگرس  رد  »
یبایهار دزاـسیم و  زیاـمتم  رگید  ياهناتـساد  زا  ار  اـهنآ  هک  دراد  دوجو  یّـصاخ  يرنه  ياـهییابیز  نآرق  ياهناتـساد  رد  هتـشذگ ، نیا  زا 

«2 . » دنکیم رتقیمع  نادجو  رد  ار  ناشریثأت  رتناسآ و  ار  ناسنا  سفن  هب  ینید  فادها 
ماجنا ات  زاغآ  زا  نآ  تایئزج  دراو  سپـس  دـنکیم ، لقن  ار  ناتـساد  هصالخ  زاـغآ ، رد  نآرق  هک  دوشیم  هظحـالم  اهناتـساد  زا  یخرب  رد 

، نآ تایئزج  لقن  زا  شیپ  ناتساد ، هدرشف  لقن  الوصا  مینیبیم . ینشورب  ار  هلأسم  نیا  فهک  باحـصا  ناتـساد  رد  الثم  هک  نانچ  دوشیم .
«3 . » دوشیم ناتساد  تایئزج  ندرک  لابند  هب  ناشهجوت  بلج  ناگدنونش و  قیوشت  ثعاب 

نآ تایئزج  سپـس  دوشیم و  زاغآ  نآ  زومآتربع  ياوتحم  تبقاع و  رکذ  اب  ناتـساد ، هک  دوشیم  هظحالم  نآرق  ياهناتـساد  یـضعب  رد 
یـشزومآ راب  اوتحم و  رکذ  مینیبیم . تسا  هدـمآ  صـصق  هروس  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هصق  رد  هک  ناـنچ  ددرگیم ، لـقن 

ياهجیتن نآ  ققحت  یگنوگچ  تخانـش  روظنم  هب  ناتـساد  ثداوح  يریگیپ  هب  نانآ  هجوت  ناگدنونـش و  قیوشت  ثعاب  زاغآ ، رد  ناتـساد 
«4 . » دوشیم دندوب ، هدناوخ  ناتساد  زاغآ  رد  هک 

______________________________

.111 فسوی : (- 1)
ص 148. ، 1975 فراعملا ، راد  هرهاق : موس ، پاچ  نآرقلا ، یف  ینفلا  ریوصتلا  بطق : دیس  (- 2)

.149 ص 148 ، ذخأم ، نامه  (- 3)
ص 149. ذخأم ، نامه  (- 4)

247 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مهم ثداوح  زا  دادمتسا  - 3 - 1

هک تسا  یّمهم  تالکـشم  ای  ثداوح  یـضعب  ياهدادـخر  دـنکیم ، کمک  ناسنا  هجوت  بلج  هزیگنا و  کـیرحت  هب  هک  یلماوع  زا  یکی 
ثداوح هنوـگ  نیا  رثا  رد  ـالومعم  مدرم  درادیم . لوغـشم  ار  ناـشرطاخ  دزیگنایمرب و  ار  ناـشهّجوت  دـهدیم و  ناـکت  ار  مدرم  نادـجو 
ثداوح زا  نآرق  دـنزومایب . دراد ، دوجو  ثداوح  نیا  رد  هک  ار  یتربع  دـنپ و  نآ  اـت  دـنراد  یگداـمآ  دـیآیم ، شیپ  ناـشیارب  هک  یمهم 

تـسا یعیبط  دزومایب . نانآ  هب  ار  یگدنز  رد  دنمدوس  ياهتربع  زا  یخرب  ات  تسا  هتفرگ  کمک  دـتفایم  قافتا  ناناملـسم  يارب  هک  یّمهم 
يزومآدنپ يارب  رتاریذپ  یتلاح  رتشیب و  یگدامآ  ياراد  دزیگنایمرب ، ار  ناشنادجو  هک  ثداوح  هنوگ  نیا  عوقو  ماگنه  رد  ناناملـسم  هک 
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هک اـج  نآ  داـتفا ، قاـفتا  نینح  گـنج  رد  هک  دوب  ياهثداـح  عوـضوم ، نیا  ياـههنومن  زا  یکی  « 1 . » دنتـسه هبناـج  همه  نتفرگ  تربـع  و 
يرای اب  اهنت  يزوریپ  هک  دندرک  شومارف  دش و  دنهاوخ  زوریپ  راّفک  رب  هک  دندوب  نئمطم  دندش و  هّرغ  دوخ  تردق  ترثک و  هب  ناناملـسم 

دماجنایمن و يزوریپ  هب  اموزل  ورین ، يدایز  هک  دزومایب  ناناملـسم  هب  هک  درک  هدارا  نینچ  زین  لاعتم  دنوادخ  تسا . رّـسیم  ادخ  تساوخ  و 
. دشاب كدنا  ناشدادعت  هچرگا  دنکیم ، يرای  دراد ، هدنزرـس  دابآ و  ار  ناشیاهلد  اوقت ، نامیا و  هک  ار  ناگدنب  زا  هتـسد  نآ  اهنت  دنوادخ 

«2»
ُْمْتیَّلَو َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاـض  َو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  ٍةَرِیثَک  َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقل 

َنیِِرفاْکلا ُءازَج  َِکلذ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَع  َو  اهْوََرت  َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  َنیِِربْدُم 
______________________________

ص 277. ، 1979 ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  توریب ، ۀیبرتلا . یف  نآرقلا  جهنم  دیدش : دمحم  (- 1)
ص 119. مالسالا ، یف  ۀیوبرتلا  لوصالا  نم  لالج : حاتفلا  دبع  (- 2)

 248 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ینوزف هک  ماگنه  نآ  رد  دومن ،) يرای  زین   ) نینح زور  رد  و  دیدش ) زوریپ  نمـشد  رب  و   ) درک يرای  يدایز  ياهنادیم  رد  ار  امـش  دـنوادخ  »
سپـس دش ، گنت  امـش  رب  شتعـسو  همه  اب  نیمز  درکن و  لح  امـش  يارب  ار  یلکـشم  چـیه  یلو  دوب ، هدروآ  باجعا  هب  ار  امـش  ناتتّیعمج 

رب دوخ و  ربمایپ  رب  ار ) ینّابر  لالج  توطس و  هوکش و  ینعی   ) ار دوخ  هنیکس  راقو و  دنوادخ  هاگنآ  دیدومن  رارف  هدرک  نمـشد ) هب   ) تشپ
( دندوب رهاق  بلاغ و  هک  نآ  زا  سپ   ) ار نارفاک  داتسرف و  امش  ددم  هب  دیدیدیمن  امش  هک  ناگتـشرف  زا  ییاهرگـشل  دومرف و  لزان  نانمؤم 

«1 .« » نارفاک رفیک  تسا  نیا  دنکفا و  ّتلذ  باذع و  هب 

رارکت - 2

مدرم ناهذا  رد  اهنآ  تیبثت  تایرظن و  اههشیدـنا و  نیا  رارقتـسا  هب  الومعم  مدرم ، هب  صخـشم  يارآ  اههشیدـنا و  هضرع  رد  رارکت  هلأـسم 
یناـگرزاب و ياهتکرـش  یتح  تسا . هدرک  تباـث  ار  يریگداـی »  » لـمع رد  رارکت »  » تیمها دـیدج ، ناسانـش  ناور  تاـقیقحت  دـماجنایم .

تاغیلبت يارب  يدایز  ياهلوپ  لیلد  نیمه  هب  دـناهدربیپ و  مدرم  ناهذا  رد  هدـیا  کی  ینیزگیاـج  تیبثت و  رد  رارکت  ّتیمها  هب  زین  یتعنص 
اهـشیارگ و رد  اـت  دـننکیم  هضرع  مدرم  هب  يرارکت  تروـص  هب  ار  یـصخشم  راـکفا  اههدـیا و  هـک  یتاـغیلبت  دـننکیم ، جرخ  یناـگرزاب 

. دوش غیلبت  اهنآ  يراجت  ياهالاک  زا  دراذگ و  ریثأت  نانآ  یفرصم  ياهوگلا 
اج مدرم  ناهذا  رد  ار  اهنآ  دـهاوخیم  نآرق  هک  یبیغ  لئاسم  هدـیقع و  هب  طوبرم  قیاـقح  زا  یخرب  صوصخ  رد  نآرق  رد  هک  مینیبیم  اـم 
رد باقع  باوث و  باسح و  تمایق و  زور  زیخاتـسر و  هب  نامیا  تسا و  نایدا  همه  أـشنم  دـنوادخ  اـهنت  هک  نیا  دـیحوت و  دـننام  دزادـنیب ،

ار اهنآ  مدرم ، ناـهذا  رد  میهاـفم  نیا  نتخادـنا  اـج  تیبثت و  يارب  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  تسا . هتفرگ  تروص  رارکت  يورخا ، یگدـنز 
رد تسا . هدـمآ  یّکم ،] هروس  ، ] لمن هروس  رد  هک  تسا  نامه  یتسرپهناگی ، هدـیقع  دروم  رد  رارکت  ياـههنومن  زا  یکی  دـننکیم . رارکت 

. دنک تیبثت  ناهذا  رد  ار  دیحوت )  ) هدیقع نیا  ات  تسا  هدش  رارکت  راب  جنپ  ِهَّللا » َعَم  ٌهلِإ  َأ   » ترابع هروس  نیا 
______________________________

.26 ، 25 هبوت : (- 1)
 249 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ْمُه َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  اهَرَجَـش  اُوِتْبُنت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  ٍۀَجَْهب  َتاذ  َِقئادَـح  ِِهب  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَّمَأ 
ْمُهُرَثْکَأ ال َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ًازِجاح  ِْنیَرْحَْبلا  َْنَیب  َلَعَج  َو  َیِـساوَر  اَهل  َلَعَج  َو  ًاراْهنَأ  اـَهلالِخ  َلَـعَج  َو  ًارارَق  َضْرَأـْلا  َلَـعَج  ْنَّمَأ  َنُولِدـْعَی  ٌمْوَق 
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ِتاُملُظ ِیف  ْمُکیِدـْهَی  ْنَّمَأ  َنوُرَّکَذـَت  ام  اًلِیلَق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضْرَْألا  َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  َنوُمَْلعَی 
َنِم ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  َو  ُهُدیُِعی ، َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ْنَّمَأ  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَت  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  ْنَم  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا 

نیمز نامسآ و  هک  یسک  ای  دنرتهب  دنتـسه  امـش  دوبعم  هک  ییاهتب  ایآ   » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا 
ار نآ  ناتخرد  دیتشادن  تردق  امـش  و  میدنایور ، زیگنا  رورـس  ابیز و  ییاهغاب  نآ  اب  هک  داتـسرف  یبآ  نامـسآ ، زا  امـش  يارب  و  دیرفآ ؟ ار 
ای دنهدیم  رارق  وا  فیدر  رد  ار  ادخ  تاقولخم  ینادان ) يور  زا   ) هک دنتـسه  یهورگ  اهنآ  هن ، تسادـخ ؟ اب  يرگید  دوبعم  ایآ  دـینایورب ،

نایم درک و  داجیا  اجرباپ  تباث و  ياههوک  نیمز  يارب  تخاس و  ناور  ییاهرهن  نآ  نایم  رد  داد و  رارق  مارآ  رقتسم و  ار  نیمز  هک  یـسک 
ای دـنلهاج ) و   ) دـننادیمن اهنآ  رثکا  هکلب  هن ، تسا ؟ ادـخ  اب  يدوبعم  ایآ  لاح ) نیا  اب  دـنوشن ، طولخم  مه  اب  ات   ) داد رارق  یعناـم  اـیرد  ود 

دـنکیم و تیادـه  ایرد  ارحـص و  ياهیکیرات  رد  ار  امـش  دزاسیم و  فرطرب  ار  يراتفرگ  دـنکیم و  تباجا  ار  رطـضم  ياـعد  هک  یـسک 
کیرش هک  نیا  زا  تسا  رترب  دنوادخ  تسا ؟ ادخ  اب  يدوبعم  ایآ  دتسرفیم ، شتمحر  لوزن  زا  شیپ  ناگدنهد  تراشب  ار  اهداب  هک  یـسک 

يزور نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  یـسک  دـنکیم و  دـیدجت  ار  نآ  سپـس  درک و  زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  یـسک  اـی  دـیهد  رارق  وا  يارب 
«1 .« » دییوگیم تسار  رگا  دیروایب  ار  ناتلیلد  وگب  تسا ؟ ادخ  اب  يدوبعم  ایآ  دهدیم ،

______________________________

.64 - 60 لمن : (- 1)
 250 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نخـس نآرق ، هروس ، نیا  رد  تسا . هدش  رارکت  راب  راهچ  هناگی ، دـنوادخ  تدابع  یتسرپاتکی و  هب  توعد  زین  یّکم ] هروس   ] دوه هروس  رد 
هچنآ دروم  رد  الثم  تسا . هدرک  رکذ  دندروآیم ، نابز  رب  دیحوت  هب  نانآ  توعد  ماگنه  هب  هک  ار  ناشیاهتلم  هب  هتشذگ  ناربمایپ  زا  یضعب 

: دیامرفیم نینچ  تفگ  شموق  هب  مالّسلا  هیلع  حون  هک 
 ... َهَّللا اَّلِإ  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

زج هک ) تسا  نیا  نم  توعد   ) مراکـشآ ياهدنهد  میب  امـش  يارب  نم  تفگ ): اهنآ  هب  راب  نیتسخن   ) میداتـسرف شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  »
«1  ...« » دیتسرپن ار  اتکی ) دحاو  يادخ   ) هّللا

راب هس  ترابع  کی  اب  ار  نآ  دوشیم و  رکذتم  ار  ناشیاهتلم  هب  مالّسلا  مهیلع  بیعش  حلاص و  دوه و  نانخس  هروس  نیمه  رد  سپـس  نآرق 
: دنکیم رارکت 

، ... ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًادوُه  ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو 
امـش يارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دـینک  شتـسرپ  ار  هّللا  نم ! موق  يا  تفگ  اهنآ ) هب   ) میداتـسرف ار  دوه  ناشردارب  داع ،) موق   ) يوس هب  اـم ) » )

«2  ...« » تسین
، ... ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 

يارب وا  زج  يدوبعم  هک  دـینک  شتـسرپ  ار  هّللا  نم ! موق  يا  تفگ  اهنآ ) هب  ، ) میداتـسرف ار  حـلاص  ناشردارب  دومث ، موق )  ) يوس هب  اـم ) » )
«3  ...« » تسین امش 

______________________________

.26 ، 25 دوه : (- 1)
.50 دوه : (- 2)
.61 دوه : (- 3)

 251 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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، ... ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًاْبیَعُش  ْمُهاخَأ  َنَیْدَم  یلِإ  َو 
يارب وا  زج  يدوبعم  هک  دینک  شتسرپ  ار  هّللا  نم ! موق  يا  تفگ  اهنآ ) هب  ، ) میداتـسرف ار  بیعـش  ناشردارب  نیدم ، مدرم )  ) يوس هب  ام ) » )

«1  ...« » تسین امش 
. تسا هدش  رارکت  راب  ود  تسا  یّکم  ياهروس  هک  نونمؤم  هروس  ياههیآ 23 و 32  رد  ُهُْریَغ ) ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا   ) ترابع نینچمه 

تیبثت ناهذا  رد  تسا ، دـنوادخ  فرط  زا  ناـیدا  همه  هک  تقیقح  نیا  اـت  تسا ، هدـمآ  يرارکت  تروص  هب  نآرق  رد  زین  ناربماـیپ  ناتـساد 
هب ییامنهار و  ار  اهنآ  اـت  داتـسرف  مدرم  يوس  هب  خـیرات  فلتخم  راودا  رد  ار  ناربماـیپ  همه  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  نیا  نوچ  « 2 ، » دوش

ناگدننک بیذکت  هک  یتشونرـس  هک  تسا  نیا  ناربمایپ  ناتـساد  رارکت  رگید  لیلد  دننک . توعد  ادخ  هب  ندیزرون  كرـش  یتسرپهناگی و 
ربمایپ بیذکت  تروص  رد  هک  یهباشم  تشونرس  زا  ار  نانآ  ات  دوش  حضاو  راکشآ و  شیرق  راّفک  يارب  دندش ، شراچد  هتـشذگ  ناربمایپ 

صوصخ رد  هک  مینیبیم  یّکم ] هروس   ] رمق هروس  رد  لیلد  نیمه  هب  دراد . رذحرب  دوب ، دهاوخ  ناشراظتنا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا 
نیا و  تسا . هتفرگ  تروص  رارکت  باذع ، نیا  دروم  رد  نانآ  هب  دنوادخ  رادشه  رد  زین  تفرگ و  دهاوخ  رب  رد  ار  نارفاک  هک  یباذع  رکذ 

رادشه نانآ  هب  ات  دناهدرک . بیذکت  ار  هتشذگ  ناربمیپ  هک  تسا  یناسک  تشونرـس  يروآدای  شیرق و  راّفک  هّجوت  بلج  روظنم  هب  رارکت 
رد « 3 . » دش دنهاوخ  راچد  تشونرـس  نامه  هب  دنهد ، همادا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  بیذکت  هب  نانچمه  هک  یتروص  رد  دهد ،

: تسا هدش  رارکت  راب  هس  ریز  هیآ  رمق )  ) هروس نیا 
ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف 

______________________________

.84 دوه : (- 1)
ص 109. نآرقلا ، یف  ینفلا  ریوصتلا  بطق : دیس  (- 2)

.96 ص 95 ، ، 1962 ملقلا ، راد  هرهاق : هدومح ، باهولا  دبع  سفنلا ، ملع  نآرقلا و  هب : ر ك  (- 3)
 252 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. تسا هدش  رارکت  هروس  نیمه  رد  راب  راهچ  زین  ریز  هیآ  هک  نانچ  « 1 « »؟ دوب هنوگچ  ام  باذع  هیبنت و  یتخس  هک  دیرگنب )  ) سپ »
«2 « »؟ تسه ياهدنریگدنپ  چیه  ایآ  میدرک ، ناسآ  مهف  هب  زردـنا  ظعو و  يارب  ار  نآرق  ام  و   » ٍرِکَّدـُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذـِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو 

دنوادخ هک  ار  ییاهتمعن  زا  يرایسب  هروس  نیا  تسا . هدش  رارکت  راب  هد  َنِیبِّذَکُْمِلل » ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو   » ترابع یّکم ] هروس   ] تالـسرم هروس  رد 
هک یتمعن  ره  زا  سپ  قوف  ترابع  دـنکیم و  رکذ  تسا ، هداتـسرف  ورف  اهنآ  رب  هک  ار  ییاهالب  زا  يرایـسب  نینچمه  هدومرف و  اطع  مدرم  هب 

نیا هب  ار  ناشهّجوت  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  و  تسا . هدـمآ  دـناسرتیم ، نآ  زا  ار  نانآ  هک  ییالب  ره  دروآیم و  مدرم  داـی  هب  دـنوادخ 
رارکت رد  الوصا  نیا ، رب  هوالع  دننک . زیهرپ  رفک ، رد  رارمتـسا  ناربمایپ و  بیذـکت  همادا  زا  اهنآ  يروآدای  اب  ات  دـنک  بلج  اهالب  اهتمعن و 

رعش ندورس  هبطخ و  داریا  نایرج  رد   » راک نیا  دنتسه و  انشآ  نآ  اب  اهبرع  هک  دراد  دوجو  یباطخ  ریثأت  یعون  نخس ، لوط  رد  هلمج  کی 
«3 .« » تسا موسرم  اهبرع  نایم  رد 

اوح مدآ و  تقلخ  منهج ، باذع  تشهب ، ياهتمعن  یسرباسح ، زور  تمایق ، زور  زیخاتـسر ، هرابرد  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایآ  نآرق  رد 
ياهناج رد  نامیا  ندرک  نیزگیاج  رارقتـسا و  یبیغ ، لئاسم  هنوگ  نیا  رارکت  زا  نآرق  فده  دیوگیم . نخـس  اهنآ ، اب  ناطیـش  ینمـشد  و 

. دنکیم حرطم  لئاسم  هنوگ  نیا  لقن  نایرج  رد  هک  تسا  ییاهزردنا  دنپ و  اهتربع و  دیاقع و  تیبثت  مدرم و 
______________________________

.30 ، 21 ، 16 رمق : (- 1)
.40 ، 32 ، 22 ، 17 رمق : (- 2)
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.97 ص 96 ، ذخأم ، نامه  هدومح ، باهولا  دبع  (- 3)
 253 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دنور اـب  هک  ار  ناتـساد  زا  یثداوح  اـهنت  نآرق  هکلب  تسین ، تخاونکی  لـماک و  يرارکت  نآرق ، رد  اهناتـساد  رارکت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
موهفم الومعم  دـنکیم ، رارکت  ار  ناتـساد  کـی  زا  یـشخب  هاـگره  نآرق  ـالثم  دـنکیم . رکذ  دراد ، یگنهاـمه  هروس  رد  دوجوم  میهاـفم 
یکدنا تسا ، ناتساد  فده  هک  یتربع  اب  بسانتم  ناتـساد ، تاملک  ظافلا و  رد  دنکیم و  نآ  دراو  تسا  هدرکن  رکذ  البق  هک  ار  يدیدج 
ثداوح ینامز  بیترت  هک  یخیرات  ییاهتـشذگرس  ناونع  هب  ار  ناربمایپ  ياهناتـساد  نآرق  نوچ  دروآیم . دوجو  هب  رخأت  مدقت و  لیدعت و 

زا دنکیم . لقن  دراد ، دوجو  اهنآ  ياهدادـیور  رد  هک  ییاهزردـنا  اهتربع و  رطاخ  هب  هکلب  دـنکیمن ، وگزاب  دوش ، تیاعر  نآ  رد  یتسیاب 
«1 . » دنکیم وگزاب  دهد ، جاور  مدرم  نایم  رد  ار  نآ  دهاوخیم  هک  تسا  یتربع  اب  بسانتم  هک  ار  ثداوح  زا  هتسد  نآ  نآرق ، ور ، نیا 

زا دوشیم و  هّجوت  بلج  ثعاب  نوگاـنوگ ، ياـهترابع  لاکـشا و  هب  اههدـیا  اـی  ثداوح  یخرب  هضرع  هک  تسین  یّکـش  زین  هلأـسم  نیا  رد 
يریگولج دهد - تسد  وا  هب  تخاونکی ، تباث و  تروص  هب  نّیعم  ياهدیا  ندرک  هضرع  تروص  رد  تسا  نکمم  هک  ناسنا - ندش  هتـسخ 

بلج یگتسخ و  زا  بانتجا  يارب  هک  تسا  هدرک  تباث  ار  عوضوم  نیا  تاغیلبت ، ناصـصختم  رـصاعم و  ناسانـش  ناور  تاقیقحت  دنکیم .
تاغیلبت ناراکردنا  تسد  هزورما  دراد . يدایز  ّتیمها  دنتـسه ، صخـشم  ياهدـیا  هدـننک  نایب  هک  ییاهترابع  مرف  نداد  رییغت  مدرم ، هجوت 

. دننکیم تیاعر  الماک  ار  عوضوم  نیا  یتراجت 
کی رارکت  الثم  دزادنایم . اج  دب ، ای  دشاب  کین  كولـس  تداع و  کی  ناسنا  هتخومآ  هک  نیا  زا  معا  ار  يریگدای »  » هلأسم رارکت ، الوصا 

ناوارف و یششوک  اب  اهنت  نآ  زا  ییاهر  هک  دنکیم  لیدبت  هداتفااج  یتداع  هب  ار  نآ  دوشیم و  نآ  تیبثت  ثعاب  مدرم ، طسوت  تشز  راتفر 
دوخ ناردـپ  زا  ناکرـشم  هک  یمیدـق  ياـهتدابع  دـیاقع و  رارکت  هک  تفگ  ناوتیم  لـیلد  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  رّـسیم  دـنمورین  ياهدارا 

. دوبن ناسآ  ناشیارب  نآ  زا  ییاهر  هک  يروط  هب  دوب ، ناکرـشم  راتفر  رد  نآ  زورب  دیاقع و  نیا  ینیزگیاج  لماوع  زا  یکی  دندوب ، هتخومآ 
اب یتسرپهناگی  هدیقع  شریذپ  دروم  رد  ناکرـشم  عانقا  يارب  خـیرات  راودا  همه  رد  ناربمایپ  هک  یتالکـشم  هب  تایآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق 

تلع تسا . هدرک  هراشا  دندرکیم ، دروخرب  اهنآ 
______________________________

.105 ص 103 - ذخأم ، نامه  هدومح ، باهولا  دبع  (- 1)
 254 ص : یسانشناور ، نآرق و 

البق دندوب . هتفای  دشر  نآ  ساسا  رب  هک  دـندوب  یمیدـق  ياهتدابع  نامه  دـنبیاپ  ناکرـشم  هک  دوب  نیا  ناربمایپ  يارب  تالکـشم  نیا  دوجو 
هب نآرق  میاهدرک . هراشا  عوضوم  نیا  هب  تشاد ، صاصتخا  نآرق » رد  رکفت   » ثحب هب  هک  مراهچ ] لصف  رد   ] رکفت دومج  اهاطخ و  هرابرد 

یگدامآ یتسرپهناگی ، هب  توعد  شریذپ  يارب  یناسآ  هب  ناسنا  دوشیم  ثعاب  هانگ  رارکت  اریز  دراد ، هراشا  زین  هانگ  باکترا  رارکت  ریثأت 
. تسا هدش  دای  اهلد » رب  ندز  رهم   » ناونع هب  نآ ، زا  تایآ  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دشاب . هتشادن 

ناسنا رد  اج  نآ  ات  اهتداع  نیا  تسا . هدرک  دای  دوشیم ، لصاح  رارکت  رثا  رد  هک  یناـهانگ  تشز و  ياـهتداع  رارقتـسا  زا  نینچمه  نآرق 
رگید دنکیم و  يریگولج  نآ  صیخشت  يورین  زا  هک  يوحن  هب  تسا  هدش  هتخیوآ  راگنز  زا  ياهدرپ  شلقع  رب  ایوگ  هک  دنوشیم  رقتـسم 

: تسا هدمآ  ریز  هیآ  رد  هلأسم  نیا  دزاس . اهر  تسا  هدرک  تداع  اهنآ  هب  هک  یناهانگ  زا  ار  دوخ  دناوتب  هک  تسا  لکشم  ناسنا  يارب 
«1 .« » تسا هدنکفا  اهنآ  ياهبلق  رب  هیال  راگنز و  اهنآ ) تشز  لامعا   ) هکلب تسین ، نینچ   » َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک 

دیآیم و دوجو  هب  شلد  رد  هایس  ياهطقن  دوش ، یهانگ  بکترم  یـسک  هاگره  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
هریت هایـس ، يدنفـسوگ  گنر  دننام  شلد  هک  نیا  ات  دباییم  همادا  نانچمه  دنور  نیا  دوشیم و  داجیا  يرگید  هطقن  دنک  هانگ  هرابود  رگا 

رگید هک  دنکیم  هایس  نانچ  نآ  ار  بلق  هانگ  رّرکم  باکترا  : » هک تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و  دوشیم ».
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______________________________

.14 نیففطم : (- 1)
يایشا رب  هک  تسا  یفیثک  هیال  اب  رابغ  ای  راگنز  ینعم  هب  نیر »  » دنکیم و رکذ  نآرق  هک  تسا  يرامیب  یعون  روکذم ، هیآ  رد  َنار »  » هملک

هب . » تسا هدش  ریذپان  ذوفن  ناشبلق  دایز ، هانگ  يرـسهریخ و  رثا  رب  هک  هتفر  راک  هب  یناسک  يارب  نآرق  رد  ریبعت  نیا  دنیـشنیم . تمیقنارگ 
م. ص 86 - ج 1 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن 

 255 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » دوریمن نادب  هبوت  دیما 

هّجوت - 3

ار مزال  تاعالطا  نآ  دناوتیمن  دنکن ، هجوت  ینارنخـس  کی  هب  ناسنا  رگا  الثم  دوشیم . بوسحم  یّمهم  لماع  يریگدای  رد  هجوت ، هلأسم 
هراومه ناّیبرم ، نامّلعم و  لیلد  نیمه  هب  دروآ . دای  هب  هدنیآ  رد  ار  بلاطم  نآ  دناوتیمن  تسین و  يریگدای  هب  رداق  هجیتن  رد  دنک ، كرد 

روط نامه  دنریگب . دای  دننک و  بذج  الماک  ار  سرد  دنناوتب  اهنآ  ات  دـنروایب  دوجو  هب  هجوت  تلاح  دوخ  نادرگاش  رد  هک  دـنراد  رارـصا 
هناگی هب  توعد  اهتربع و  ظعاوم و  يواح  هّجوت و  تلاح  نتخیگنارب  داجیا و  رد  یّمهم  لـماع  ناتـساد ، زا  نآرق  هدافتـسا  میتفگ  ـالبق  هک 

: دیامرفیم نینچ  هدرک  يروآدای  تامولعم ، تاعالطا و  كاردا  بذج و  رد  ار  تافتلا  هّجوت و  ّتیمها  نآرق  تسا . یتسرپ 
ارف شوگ  ای  دراد ، لقع  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يرّکذـت  نیا  رد   » ٌدیِهَـش َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناـک  ْنَِمل  يرْکِذـَل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 

«2 .« » دبای روضح  دهد و 
رتتخـسرس هک  ار  نارفاک  زا  يدایز  ماوقا  شیرق  زا  شیپ  هک  دوشیم  روآدای  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  هیآ  زا  دعب  هیآ  نیا 

روضح یگدامآ و  اب  هک  یناسک  اـی  نـالقاع  يارب  ناـیرج  نیا  رد  هک  دـنکیم  هراـشا  هیآ  نیا  رد  و  درک . دوباـن  دـندوب ، شیرق  زا  رتیوق  و 
. تسا هتفهن  يزردنا  دنپ و  دنمهفب ، دنونشب و  ار  نخس  نیا  لماک  هجوت  نهذ و 

نآرق یناعم  هب  ناسنا  رتشیب  هّجوت  ثعاب  بش  همین  رد  باوخ  زا  ندش  دنلب  هک  دوشیم  رکذـتم  هک  اج  نآ  لّمزم ، هروس  رد  نینچمه  نآرق 
هب وس  کی  زا  دیاش  عوضوم  نیا  دنک . هراشا  هّجوت »  » هلأسم ّتیمها  هب  دهاوخیم  عقاو  رد  دوشیم ، نآ  رتهب  كرد  هجیتن  رد  و 

______________________________

، توریب نیتداعـسلا ، لیـصحت  نیتأشنلا و  لیـصفت  باتک  یناهفـصالا : بغارلا  لضفملا  نب  دـمحم  نب  نسحلا  مساقلا  یبا  زا : لقن  هب  (- 1)
ص 97. ، 1319

.37 ق : (- 2)
 256 ص : یسانشناور ، نآرق و 

بـش ماـگنه  هک  دـشاب  یـشمارآ  نآ  هب  طوبرم  رگید  يوس  زا  ددرگرب و  باوخ  زا  سپ  نآ  شمارآ  باوخ و  ماـگنه  رد  نهذ  تحارتسا 
، دـنرادیم لوغـشم  ار  شرطاخ  زور  لوط  رد  ـالومعم  هک  یگدـنز  هّرمزور  روما  هب  ماـگنه  نآ  رد  ناـسنا  نهذ  دریگیم و  ارف  ار  اـج  همه 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  نآرق  دزادرپیمن .
قدـص يوعد  بلق و  يافـص )  ) صالخا و دـهاش  نیرتهب  رحـس ) هلان  اعد و  و   ) بش زامن  هّتبلا   » اًلِیق ُمَْوقَأ  َو  ًائْطَو  ُّدَـشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِـشان  َّنِإ 

«1 .« » تسا نامیا 
: دنکیم هراشا  نینچ  هّجوت »  » ّتیمها هب  نآرق  زین  يریگدای » كاردا و   » هلأسم رد 

لومشم ات  دیـشاب  شوماخ  دیهد و  ارف  شوگ  دوش  هدناوخ  نآرق  هک  یماگنه   » َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنَأ  َو  َُهل ، اوُعِمَتْـساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو 
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«2 .« » دیوش ادخ  تمحر 
ات دـنوشیم  هدـناوخ  هک  تسا  نآ  تایآ  هب  هجوت  نامه  ياـنعم  هب  عقاو  رد  تاـیآ ، تءارق  ماـگنه  هب  توکـس  نآرق و  هب  نداد  ارف  شوگ 

هتخومآ دراد ، دوجو  اهنآ  رد  هک  ییاهتمکح  اهتربع و  یهاون و  رماوا و  تامیلعت و  دیاقع و  دوش و  رّکفت  ّربدـت و  اهنآ  يانعم  كرد  يارب 
. دنوش

. دشابیم يریگدای  كاردا و  رد  هّجوت »  » ّتیمها هدنهد  ناشن  عوضوم  نیا  هک  تسا  یهیدب 
______________________________

لد نایم  ار  بسانت  نیرتهب  بش  رد  تدابع ) و   ) ندنام رادیب  هک  تسا  نیا  دوصقم  : » دیوگیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  ریثک  نبا  . 6 لمزم : (- 1)
ینعی اًلِیق » ُمَْوقَأ  َو  ًائْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  : » دیامرفیم دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  تسا . نآرق )  ) توالت يارب  تقو  نیرتبـسانم  دـنکیم و  داجیا  نابز  و 

نتفگ و نخـس  مدرم و  دـمآ  تفر و  ماـگنه  زور  نوچ  دزادرپیم ، نآ  مهف  نآرق و  تءارق  هب  زور  زا  رتعمج  يرطاـخ  اـب  بش  رد  ناـسنا  »
ص 435. ج 4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  تساهنآ .» شاعم  بسک 

.204 فارعا : (- 2)
 257 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اب یعازتنا  دّرجم و  میهاـفم  هضرع  دزاـسیم ، ناـسآ  ار  يریگداـی  راـک  دـنکیم و  کـمک  هجوت  ّتقد و  زکرمت  هب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
كاردا و ات  دریگیم  ماجنا  سوملم  یعقاو و  ياهزیچ  هب  روبزم  میهافم  هیبشت  لیثمت و  اب  هتبلا  رما  نیا  تسا و  نشور  ینایب  هداس و  یشور 
يرـصب و یعمـس و  لیاسو  زا  رتشیب  یملع  تاـیرظن  نیناوق و  حیـضوت  يارب  ناـملعم  هزورما  لـیلد  نیمه  هب  دوش . ریذـپ  ناـکما  اـهنآ  مهف 

كرد ار  روبزم  تایرظن  ات  دـنکیم  کمک  نانآ  هب  دوشیم و  نازومآ  شناد  هجوت  بلج  ثعاب  نیا  دـننکیم و  هدافتـسا  یلمع  تایبرجت 
. دننک

مالسا و یتدیقع  میهافم  ندرک  ینیع  روظنم  هب  ار  اهنآ  نآرق  هک  دنتسه  ییاهشور  عقاو  رد  دنراد ، دوجو  نآرق  رد  هک  ییاهلثم  اهناتساد و 
. تسا هدرب  راک  هب  ناهذا ، هب  اهنآ  ندرک  کیدزن 

«1 . » تسا رولبتم  ثداوح  نآ  رد  اهناتساد  میهافم  هک  دوشیم  لدب  ییاهدادیور  ثداوح و  رگاشامت  هب  نآرق  ياهناتساد  هدنونـش  نیاربانب 
نیمه نآرق  رد  زین  اهلثم  دنکیم . بلج  درذگیم  شنهذ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ییاههرظنم  هب  ار  شهّجوت  کش  نودب  عوضوم  نیا 

دنروآیمرد ینیع  تروص  هب  ار  یناعم  سوسحم ، يایـشا  یناعم و  نایم  ینوگمه  تهباشم و  داجیا  اب  لاثما ، نوچ  دـننکیم . افیا  ار  شقن 
هک تسا  یلثم  نامه  لاثما ، ياـههنومن  زا  یکی  « 2 . » دـشابیم مدرم  كاردا  مهف و  هب  میهافم  نیا  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  هیاـم  دوخ  نیا  و 

ساسا رب  هک  نیا  لیلد  هب  ار  ایند  رد  ناشدوخ  ياهراک  زا  نارفاک  عافتنا  مدـع  نآ ، نمـض  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  هدـمآ  میهاربا  هروس  رد 
هگن ار  نآ  دـناوتیمن  ناسنا  دـنکیم و  دـنلب  اوه  هب  ار  نآ  يدـیدش  داب  ینافوت  يزور  رد  هک  دـنکیم  هیبشت  يرتسکاـخ  هب  تسین ، ناـمیا 

: دراد
ُدیِعَْبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ٍءْیَـش  یلَع  اُوبَـسَک  اَّمِم  َنوُرِدـْقَی  ٍفِصاع ال  ٍمْوَی  ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْـشا  ٍدامَرَک  ْمُُهلامْعَأ  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 

دنرادـن ییاناوت  اهنآ  ینافوت . زور  کی  رد  دابدـنت  ربارب  رد  تسا  يرتسکاخ  نوچمه  دـندش  رفاک  ناـشراگدرورپ  هب  هک  یناـسک  لاـمعا  »
ماجنا هچنآ  زا  يزیچ  نیرتمک 

______________________________

.73 ص 62 - ذخأم ، نامه  بطق : دیس  142 ؛ ص 141 ، مالسالا ، یف  نزاوتلا  يریخستلا : یلع  دمحم  (- 1)
.143 ص 142 ، ذخأم ، نامه  يریخستلا ، یلع  دمحم  (- 2)

 258 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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«1 .« » تسا يزارد  رود و  یهارمگ  نیا  دنروآ و  تسد  هب  دناهداد ،
مدرم هک  دنکیم  هیبشت  هزیکاپ  یتخرد  هب  ار  هزیکاپ ) نخـس   ) هبّیط هملک  دـنوادخ  هک  تسا  یلثم  نآرق ، رد  لثم  يریگراک  هب  رگید  هنومن 
نّیعم ادخ  هک  نامز  ره  دنیاسیم و  نامـسآ  رب  رـس  شیاههخاش  هنت و  دراد و  نیمز  قامعا  رد  هشیر  دوخ  دـننکیم و  هدافتـسا  شاهویم  زا 

الاب ادـخ  يوس  هب  وا  هزیکاپ  كاپ و  راک  تسا و  رادهشیر  تباـث و  نمؤم  لد  رد  دـیحوت  هملک  نینچمه  دـهدیم . هویم  وا ، نذا  هب  دـنک و 
. دسریم نمؤم  هب  نآ  شاداپ  تکرب و  تقو  همه  دوریم و 

تباث و لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدـش  هدـنک  نیمز  زا  شاهشیر  هک  تسا  هدرک  هیبشت  كاپان  یتخرد  هب  ار  كاپان »  » هملک نینچمه  دـنوادخ 
«2 . » تسا ینتفر  نیب  زا  تابثیب و  زین  لطاب  هدیقع  نینچمه  درادن . یماود 

ُهَّللا ُبِرْـضَی  َو  اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا  ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَِـملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ 
دنوادـخ هنوگچ  يدـیدن  ایآ   » ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَـثِیبَخ  ٍةَرَجَـشَک  ٍۀَـثِیبَخ  ٍۀَِـملَک  ُلَثَم  َو  َنوُرَّکَذَـتَی  ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا 
ياههویم تسا ؟ نامـسآ  رد  نآ  هخاش  تباث و  نیمز ) رد   ) نآ هشیر  هک  هدرک  هیبشت  ياهزیکاپ  تخرد  هب  ار  هزیکاپ ) راـتفگ  و   ) هبیط هملک 

هملک نینچمه )  ) و دنریگ ) دنپ   ) دنوش رّکذـتم  دـیاش  دـنزیم  اهلثم  مدرم  يارب  دـنوادخ  دـهدیم و  شراگدرورپ  نذا  هب  نامز  ره  ار  دوخ 
«3 .« » درادن یتابث  رارق و  هدش و  هدنکرب  نیمز  زا  هک  هدرک  هیبشت  یکاپان  تخرد  هب  ار  هثیبخ 

نایب نآ  لالخ  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  دعر  هروس  رد  هک  تسا  یلاثم  رگید ، هنومن 
______________________________

.18 میهاربا : (- 1)
ص 368. میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  بختنملا  (- 2)

.26 - 24 میهاربا : (- 3)
 259 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ار اهنآ  دوخ ، نایرج  ریـسم  رد  اهرهن  هک  ییاهزیچ  هب  ار  لطاب  يدوبان  قح و  ياقب  تسا . یندـش  دوباـن  لـطاب  یندـنام و  قح  هک  دـنکیم 
اهنآ يارب  فک »  » دننام هک  هچنآ  دننامیم و  یقاب  دنـشاب  عفان  مدرم  يارب  هک  ییاهزیچ  تکرح  نیا  رد  تسا . هدرک  هیبشت  دننکیم ، لمح 

ندیمد ماگنه  هب  تازلف  هب  زین  ار  لطاب  لاوز  قح و  ياقب  لاعتم  دنوادخ  دـنوشیم . دوبان  دـنیآیم و  بآ  حطـس  هب  دنـشاب  هتـشادن  يدوس 
هرقن الط و  دننام  دنوریمن ، نیب  زا  دنروآیم و  ماود  دـنراد ، تعفنم  مدرم  يارب  هک  تازلف  زا  هتـسد  نآ  تسا . هدرک  هیبشت  اهنآ  رد  شتآ 
يارب یعفن  هک  هچنآ  اما  دوشیم و  هتخاس  دنمدوس  رازبا  لیاسو و  اهنآ  زا  هک  سم  نهآ و  ای  دنزاسیم و  یتمیق  يایشا  رویز و  اهنآ  زا  هک 

. دوشیم هتخادنا  نوریب  سپس  هداهن و  يرانک  هب  دریگیم و  رارق  حطس  رد  ندیشوج  نایرج  رد  درادن ، مدرم 
َِکلذَک ُُهْلثِم ، ٌَدبَز  ٍعاتَم  َْوأ  ٍۀَْـیلِح  َءاِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اَّمِم  َو  ًاِیبار  ًادـَبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اهِرَدَِـقب  ٌۀَـیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ 

زا دـنوادخ   » َلاْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَـک  ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  ًءاـفُج  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَأَـف  َلِـطاْبلا  َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی 
هچنآ زا  درک و  لمح  یفک  دوخ  يور  رب  لیس  سپس  دش ، يراج  یبالیس  اهنآ  هزادنا  هب  ياهناخدور  هرد و  ره  زا  داتـسرف و  یبآ  نامـسآ ،
دوجو هب  نآ  دـننام  ییاـهفک  زین  دـننکیم  نشور  نآ  يور  شتآ  یگدـنز  لـیاسو  اـی  تـالآ  تنیز  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـههروک ) رد  )

نیا دـنوادخ  دـنامیم ، نیمز  رد  صلاخ ) زلف  ای  بآ   ) دـناسریم دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دـنوشیم ، باـترپ  نوریب  هب  اـهفک  اـما  دـیآیم ،
«1 .« » دنزیم لاثم  نینچ 

« مسط صعیهک ، رملا ، صملا ، رلا ، ملا ، : » دننام یفورح  اب  نآرق  ياههروس  زا  یضعب 
______________________________

.17 دعر : (- 1)
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 260 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دناهدرک رکذ  هعطقم  فورح  نیا  هرابرد  یفلتخم  ياهریسفت  نارّسفم  دنوشیم . عورش 

بلج اهنآ  ندروآ  زا  روظنم  دراد ، دوجو  یّـصاخ  گنهآ  فورح  نیا  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  روبزم  فورح  ریـسفت  هرابرد  لاوقا  زا  یکی 
ارف شوگ  نآرق  تایآ  هب  هک  دـندوب  هدرک  شرافـس  رگیدـمه  هب  البق  ناکرـشم  اریز  تسا ، نآرق  هب  نداد  ارف  شوگ  يارب  ناکرـشم  هجوت 

ار ینآرق  نامه  دـنهد  ارف  شوگ  یتقو  ات  درکیم  زاب  تایآ  ندینـش  يارب  ار  ناکرـشم  شوگ  روبزم ، فورح  اب  نآرق  عورـش  اـما  دـنهدن ،
«1 . » تسا هدش  فیلأت  فورح  نیمه  زا  نآ  تاملک  هک  دنونشب 

اب نآرق  هروس  هدزناپ  تسا - یّکم  ياههروس  زا  یخرب  زاـغآ  رد  دـنگوس  ندرب  راـک  هب  دوشیم ، هجوت  بلج  ثعاـب  هک  زین  يرگید  دروم 
: لیبق زا  تسا - هدش  زاغآ  دنگوس 

هجوت بلج  ثعاب  رما  نیا  و  ِرْصَْعلا .» َو  ِرْجَْفلا ، َو  ِقِراَّطلا ، َو  ِءامَّسلا  َو  ِجوُُرْبلا ، ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  ِمْجَّنلا ، َو  ِروُّطلا ، َو  ِتایِراَّذلا ، َو  ِتاَّفاَّصلا ، َو  »
هب ساره  سرت و  یعون  اب  هک  ارچ  دـنکیم  بلج  ار  هدنونـش  هجوت  دـنگوس  اب  هروس  زاغآ  اریز  تسا ، هدوب  نآرق  هب  نداد  ارف  شوگ  يارب 
اریز دـیآیم ، دوجو  هب  ناسنا  رد  یناور  یگدامآ  یعون  نانخـس ، اـههتفگ و  تفاـیرد  يارب  تروص  نیا  رد  هک  دـسریم ، هدنونـش  شوگ 

ثحب هلداجم و  اب  الثم  هک  یتقو  ات  دریگیم  رارق  اههدینـش  ریثأـت  تحت  رتشیب  یتلاـح  نینچ  رد  ناـسنا  تسا و  زیگنا  ساره  يرما  دـنگوس 
«2 . » دنک عورش  ار  دوخ  نانخس 

هب ار  هجوت  دـهدیم و  ناکت  ار  نادـجو  هک  تسا  یـصاخ  یقیـسوم  گنهآ  و  یغالب » زاجعا   » یگژیو ياراد  نآرق  کبـس  نیا ، رب  هوالع 
یناعم و اب  ار  یگنهامه  نیرتابیز  نیرتیلاـع و  نآ ، ياـههژاو  گـنهآ  هک  تساراد  ار  یگژیو  نیا  نآرق  شور  دـنکیم . بلج  دوخ  يوس 

نمـض ار  هملک  ینعم  ناسنا  هک  يروط  هب  دشخبیم ، اههژاو  هب  یتلالد » یلومعم  دـعب  زا  ریغ  يرگید ، دـعب   » یگژیو نیا  دراد . نآ  میهافم 
وا رد  دوشیم و  ناسنا  هجوت  بلج  ثعاب  کش  نودب  هلأسم  نیا  « 3 « » دنکیم مسجم  دوخ  نهذ  رد  نآ ، ظفلت  تیفیک  ادص و  ندینش 

______________________________

نآرق ناکرشم و  نایم  یتشآ  یعون  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  روظنم  . » ص 122 ج 1 ، رانملا ،»  » ریسفت ص 37 ؛ ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  (- 1)
دنتـسه صاخ  یگنهآ  ياراد  هک  هعطقم  فورح  نیمه  زا  عقاو  رد  مه  نآرق  نوچ  دوشیم . داجیا  هعطقم  فورح  نیمه  عامتـسا  قیرط  زا 

م. دننک -». زیهرپ  نآ  هب  نداد  ارف  شوگ  زا  اهنآ  هک  درادن  دوجو  یلیلد  نیاربانب  تسا . هدش  فیلأت  دننکیم ، بلج  ار  ناکرشم  هجوت  و 
.17 ص 16 ، سفنلا ، ملع  نآرقلا و  هدومح : باهولا  دبع  (- 2)

.144 ص 143 ، مالسالا ، یف  نزاوتلا  يریخستلا ، یلع  دمحم  (- 3)
 261 ص : یسانشناور ، نآرق و 

همه كاردا  میهافم و  بذـج  تقد  هب  دوخ ، هبون  هب  نیا  دـنک و  ساسحا  دـنکیم  ریوصت  نآرق  هک  ار  یتیعقوم  ات  دـنکیم  داـجیا  یتلاـح 
. دماجنایم اهنآ  هبناج 

هنالاّعف تکراشم  - 4

نیرمت دزادرپب . لماک  يریگدای  ات  اهنآ  نیرمت  اـهتراهم و  نیا  یلمع  ماـجنا  هب  هدـنریگدای  تسا  مزـال  یتکرح  ياـهتراهم  يریگداـی  يارب 
اهـشزرا و لیاضف و  یقـالخا و  ياـهراتفر  يرظن و  مولع  يریگداـی  رد  هکلب  تسا ، مهم  یتکرح  ياـهتراهم  يریگداـی  رد  اـهنت  هن  یلمع ،

تقد تعرـس و  هب  دـهد  ماـجنا  شدوـخ  دریگب  داـی  دـهاوخیم  هـک  ار  يراـک  ناـسنا  رگا  اریز  دراد . تـّیمها  زین  یعاـمتجا  راـتفر  بادآ 
لباقم تاملک  زا  یخرب  هک  يدارفا  تسا : هدرک  نشور  ار  هلأسم  نیا  یبرجت ، تاـقیقحت  زا  یکی  جـیاتن  دـنکیم . کـمک  دوخ  يریگداـی 

ناشیارب ار  تاملک  نآ  هاگـشیامزآ  لوؤسم  ای  ملعم  اهنت  هک  دـندوب  یناسک  زا  رتقّفوم  رتعیرـس و  اهنآ  ظفح  رد  دـندناوخیم  دوخ  ار  دوخ 
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اهنآ يارب  ار  تاملک  نامه  ریوصت  تاملک ، ندناوخ  نمض  ملعم  هک  دندوب  یناسک  زا  رتقفوم  اهنآ  زین  دندادیم و  شوگ  اهنآ  دناوخیم و 
. دهدیم ناشن  يریگدای »  » راک رد  ار  هنالاّعف  تکراشم  تیمها  شیامزآ ، نیا  هجیتن  « 1 . » تشاذگیم شیامن  هب  هدرپ  يور 

یناسفن ياهتلـصخ  میلعت  صوصخ  رد  نآرق  هک  یـشور  زا  هلأسم  نیا  تسا . هدـش  لمع  لاّعف » تکراـشم   » لـصا هب  هک  مینیبیم  نآرق  رد 
قیرط زا  ناناملـسم  شزومآ  نامه  عقاو  رد  شور  نیا  دوشیم . نشور  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  رترب  يراتفر  ياهتداع  قالخا و  هدیدنـسپ و 

رد زامن  ندـناوخ  وضو و  نتفرگ  الثم  تسا . هدرک  فلکم  نآ  يادا  هب  ار  اهنآ  نآرق  هک  تسا  یفلتخم  ياـهتدابع  ماـجنا  رد  یلمع  نیرمت 
تعاـطا و هیحور  ناـنآ  هب  هزور  دـنزومآیم و  ناناملـسم  هب  ار  تماقتـسا  ربـص و  مـظن و  تعاـطا و  تفاـظن و  زور ، ره  رد  نـّیعم  تاـقوا 

لصف رد  دزومآیم . ار  تالکـشم  لمحت  رد  ربص  تعاطا و  جح ، دهدیم و  دای  ار  ارقف  هب  تبـسن  ینابرهم  و  اهیتخـس ، لّمحت  رد  يرادیاپ 
. درک میهاوخ  نایب  لیصفت  یکدنا  اب  ار  اهتدابع  دیاوف  دراد ، صاصتخا  نآرق » رد  ینامرد  ناور   » عوضوم هب  هک  مهد 

______________________________

.197 ص 196 - ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
 262 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اریز تسا . هدرک  يدایز  هجوت  حلاص ، لمع  ماجنا  رد  اهنآ  ییامنهار  قیوشت و  هب  ناناملـسم ، هب  ینید  دـیاقع  نامیا و  میلعت  رانک  رد  نآرق 
ریخ نتـشاد  تسود  وکین و  قالخا  هب  نمؤم  ندش  هتـسارآ  اب  اهنت  ینامیا  نینچ  دبای و  رولبت  نمؤم  لمع  راتفر و  رد  یتسیاب  نیتسار  نامیا 

، تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  راوگرزب  ربمایپ  لاعتم و  دـنوادخ  ياضر  بجوم  هک  ییاهراک  ماجنا  رد  نتفرگ  یـشیپ  مدرم و  يارب  یبوخ  و 
هلوقم نیا  زا  ییاههنومن  ریز  تایآ  تسا . هدمآ  حلاص  لمع  هارمه  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  رد  نامیا  لیلد ، نیمه  هب  دشابیم . ریذپ  ناکما 

: دنتسه
 ... ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو 

يراج شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تساهنآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  هک  هد  تراشب  دنراد ، حلاص  لمع  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  هب  »
«1  ...« » تسا

دناهداد ماجنا  حـلاص  لامعا  دـناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و   » َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
«2 .« » دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنتشهب و  لها 

هک یناسک   » َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
رب یـسرت  هن  تسا و  ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دنتخادرپ ، ار  تاکز  دنتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دنداد و  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا 

«3 .« » دنوشیم نیگمغ  هن  تساهنآ و 
______________________________

.25 هرقب : (- 1)

.82 هرقب : (- 2)
.277 هرقب : (- 3)

 263 ص : یسانشناور ، نآرق و 
دنداد ماجنا  حلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اما  و   » َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

«1 .« » درادیمن تسود  ار  ناراکمتس  دنوادخ  داد و  دهاوخ  لماک  روط  هب  ار  اهنآ  شاداپ  دنوادخ 
دناهداد ماجنا  حـلاص  لـمع  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  هب  دـنوادخ   » ٌمیِظَع ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو 

«2 .« » تسا هداد  یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  هدعو 
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شاداپ دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دروایب و  نامیا  هک  یسک  اما  و   » ًارُْسی انِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ُلوُقَنَس  َو  ینْسُْحلا  ًءازَج  ُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَم  اَّمَأ  َو 
«3 .« » داد میهاوخ  وا  هب  یناسآ  روتسد  ام  و  تشاد ، دهاوخ  وکین 

دـنهد و ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  ار  یناسک  نم  و   » يدَـتْها َُّمث  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  َنَمآ  َو  َباـت  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو 
«4 .« » مزرمآیم دنوش ، تیاده  سپس 

يریگدای عیزوت  - 5

زا رود  ینامز  ياههلصاف  رد  نآ  نیرمت  ای  يریگدای  عیزوت  هک  تسا  هدرک  تباث  دناهداد  ماجنا  رصاعم  ناسانش  ناور  هک  یبرجت  تاقیقحت 
نیا دنکیم . کمک  هظفاح  رد  نآ  تیبثت  يریگدای و  تعرس  هب  دوش ، مهارف  تحارتسا  يارب  ییاهتصرف  نآ  لالخ  رد  هک  مه 

______________________________

.57 نارمع : لآ  (- 1)
.9 هدئام : (- 2)

.88 فهک : (- 3)
.82 هط : (- 4)
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شور دـشابیم . زکرمت  شور  هب  يریگدای  زا  رتهب  رایـسب  عیزوت ، شور  زا  هدافتـسا  اب  يریگدای  هک  تسا  هدرک  نشور  نینچمه  تاقیقحت 
نآرق رد  « 1 . » دریگیم تروص  تحارتسا ، ياههلصاف  نودب  هتـسویپ و  ینامز  تدم  لوط  رد  يریگدای  نآ  یط  هک  تسا  یـشور  زکرمت ،

ار نآ  دـنناوتب  مدرم  ات  دـش  لزان  لاس  تدـم 23  لوط  رد  مه و  زا  رود  یناـمز  لـصاوف  رد  نآرق  اریز  تسا ، هدـش  هجوت  لـصا  نیا  هب  مه 
هدرک کمک  زین  نآرق  ظفح  مهف و  يریگدای و  بوخ  هب  عوضوم  نیا  دننک و  بذج  الماک  ار  نآ  میهافم  یناعم و  دنریگب و  دای  جـیردتب 

. دوب لکشم  نآ  فادها  یناعم و  مهف  يریگدای و  دشیم  لزان  اجکی  ۀعفد و  نآرق  همه  رگا  اریز  تسا .
نآ ات  دشابیم ، مه  زا  ادـج  تایآ  تروص  هب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ینآرق  ام   » اًلیِْزنَت ُهاْنلََّزن  َو  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل ، ُهاْنقَرَف  ًانآُْرق  َو 

«2 .« » میدرک لزان  ام  ار  نآرق  نیا  عطق  روط  هب  و  دوش ) اهلد  بذج  و   ) یناوخب مدرم  رب  شمارآ  اب  اجیردت و  ار 
وا رب  اجکی  نآرق  ارچ  دنتفگ : نارفاک  و   » اًلِیتَْرت ُهاْنلَّتَر  َو  َكَداُؤف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَک  ًةَدِحاو  ًۀَـلْمُج  ُنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 

«3 .« » میدناوخ وت  رب  اجیردت  ار  نآ  و  میراد ، مکحم  ار  وت  بلق  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دوشیمن ؟ لزان 
______________________________

.194 ص 190 - ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
نیا ینعی  نآرقلا ، اذه  انقرف  دق  و  : » تسا هدمآ  نینچ  میرکلا  نآرقلا  ریـسفت  یف  بختنملا  باتک  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  . 106 ءارسا : (- 2)

.« یناوخب مدرم  ندیمهف  يارب  تصرف  رس  ار  نآ  ات  میدرک  لزان  ینالوط  یتدم  رد  یجیردت  تروص  هب  ار  نآرق 
، نآ ظفح  نآرق و  اب  سنا  قیرط  زا  ار  تلد  هلیـسو  نیدب  ات  میاهدرک  لزان  هدـنکارپ  نینچ  نیا  ار  نآرق  ام  ینعی  کلذـک  . 32 ناقرف : (- 3)

بختنملا هب : ر ك  میدناوخ . تلهم  گنرد و  اب  جـیردتب و  لیئربج  نابز  زا  ار  نآ  ای  میدرک  ادـج  ادـج  ار  نآ  ینعی  هانّلتر : میراد . مکحم 
. میرکلا نآرقلا  ریسفت  یف 
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راتفر لیدعت  رد  جیردت  - 6
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ام هداتفا  اج  تباث و  راتفر  زا  یـشخب  هب  هک  يروط  میاهداد  ماجنا  ار  اهنآ  زارد  یناـمز  تدـم  هک  تشز  يوق و  ياـهتداع  یخرب  زا  ییاـهر 
دراد و زاین  موادم  ینیرمت  ناوارف و  یـشالت  يوق و  ياهدارا  هب  راک  نیا  اریز  تسین ، ياهداس  راک  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  دـناهدش ، لیدـبت 

شیپ رد  دوخ  تشز  تاداع  زا  ییاهر  يارب  میناوتیم  اـم  هک  یـشور  نیرتهب  ور ، نیا  زا  تسا . جراـخ  مدرم  زا  يرایـسب  هدـهع  زا  رما  نیا 
. تسا جیردت »  » قیرط هب  لمع  مادقا و  میریگ ،

ای ینامداش  دننام  نآ - فلاخم  یلاعفنا  نآ ، ياج  هب  جیردتب  هک  تسا  نیا  سرت ، لاعفنا  الثم  یلاعفنا ، هنوگره  زا  ییاهر  يارب  هار  نیرتهب 
زا ياهدـع  طسوت  هدـش  ماجنا  ياهـشیامزآ  زا  یخرب  میوش . قفوم  سرت  لاعفنا  زا  لماک  ییاهر  هب  ماجنارـس  ات  مینک  نیزگیاج  ار  ّتبحم -

ياج هب  دیشخب و  ییاهر  صخشم ،] یناویح  زا   ] ندیـسرت زا  ار  كدوک  ناوتیم  شور  نیا  اب  هک  تسا  هدرک  تباث  رـصاعم  ناسانـشناور 
«1 . » داد شزومآ  وا  هب  ار  نآ  تبحم  روبزم  ناویح  زا  سرت 

. میهد رارق  ار  اهنآ  فلاخم  تاداع  تشز ، تاداع  ياج  هب  هک  بیترت  نیا  هب  میناـهرب ، تشز  ياـهتداع  زا  ار  دوخ  میناوتیم  شور  نیا  اـب 
. دننکیم يوریپ  شور  نیمه  زا  ینامرد » ناور   » رد رصاعم  ناسانشناور  زا  یخرب 

زا دوبن  ناسآ  یمالسا  توعد  هلحرم  نیتسخن  رد  هک  تشاد  دوجو  ياهدش  تباث  تشز  تاداع  هلسلس  کی  اهبرع  راتفر  رد  مالسا  زا  شیپ 
نامرد يارب  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  دنرادرب . تسد  دندوب ، سونأم  اهنآ  اب  زارد  ینامز  هک  تشز ، ياهتداع  نیا  زا  دوش  هتـساوخ  ناناملـسم 

هک يروط  هب  دوب  ناشیاهبلق  رد  نامیا  رارقتـسا  ات  اهنآ  نامرد  نتخادـنا  ریخأـت  هب  لوا  شور  درک . هدافتـسا  شور  ود  زا  تاداـع  هنوگ  نیا 
اهنآ ياج  هب  دزاس و  ناسآ  ار  هدـش  تیبثت  تشز  ياهتداع  زا  ییاهر  راک  ات  تفرگ  کمک  يوق  ياهزیگنا  ناونع  هب  نامیا  يورین  زا  ناوتب 

یناوخارف هب  طوبرم  اساسا  دناهدش ، لزان  هّکم  رد  یمالسا  توعد  يادتبا  رد  هک  نآرق  تایآ  رثکا  لیلد  نیمه  هب  دزومایب . ینیون  ياهتداع 
ربمایپ و  تسا . یتسرپهناگی  يوس  هب  مدرم 

______________________________

.138 ص 137 ، ذخأم ، نامه  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
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یناور تیبرت  هب  تبسن  دندوب ، هدیورگ  وا  توعد  هب  هک  یناسک  سفن  رد  اوقت  نامیا و  ندرک  نیزگیاج  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا 
یگدامآ تلاح  رد  هتـسویپ  اهنآ  هک  دوب  يرورـض  مهم و  ردق  نآ  ناناملـسم  یناور  يزاس  هدامآ  رد  رما  نیا  درکیم . دّهعت  ساسحا  اهنآ 

اهدعب هک  دندش  یتایآ  شریذـپ  هدامآ  زین  و  دـندربیم . رـس  هب  دوخ - یگدـنز  متـسیس  راکفا و  اهتداع و  راتفر و  نداد  رییغت  يارب  لماک -
هدامآ یناسآ  هب  مالسا ، يادتبا  رد  ناناملـسم  هک  يراوخابر  رمخ و  برـش  دننام  ییاهتداع  دشیم ، لزان  جیار ، تاداع  نآ  زا  یهن  هرابرد 
ربمایپ لاعتم و  دـنوادخ  زا  هک  دـش  يوق  ياهزیگنا  دوخ  تفای ، هار  ناناملـسم  لد  هب  اقیمع  نامیا ، هک  نآ  زا  سپ  اـما  دـندوبن ، اـهنآ  كرت 
عانتما ثعاب  روما  نیا  هچ  رگا  دنریذپب ، دندوب  هدش  رما  نآ  نداد  ماجنا  هب  هک  ار  ییاهزیچ  هنابلطواد  دـننک و  تعاطا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

دـش لزان  رمخ  برـش  میرحت  هیآ  یتقو  الثم  دوب . هدش  تیبثت  اهنآ  راتفر  رد  ینالوط  ياهلاس  البق  هک  دـشیم  ياهتـشذگ  ياهتداع  زا  اهنآ 
. دنتخیر نیمز  يور  هنیدم  ياهنابایخ  رد  ار  دوجوم  ياهبارش  دندز و  زابرس  بارش  ندیشون  زا  ناناملسم  همه 

یناور یجیردت  يزاس  هدامآ  درب ، راک  هب  ناناملسم  رد  هدش  نیزگیاج  تشز و  يوق و  ياهتداع  نامرد  يارب  نآرق  هک  یـشور  نیمود  اما 
اهر اهنآ  زا  تسیابیم  هک  یتداع  لابق  رد  یجیردت  فلاخم  شنکاو  یعون  داجیا  قیرط  زا  راک  نیا  دوب و  اهتداع  نیا  زا  ییاهر  يارب  اهنآ 

هب هک  نیا  نودـب  ادـتبا  ینعی  درک ، هدافتـسا  شور  نیمه  زا  يراوخبارـش  يرامیب »  » نامرد صوصخ  رد  نآرق  تفرگیم . تروص  دـنوش ،
. داد قوس  لـماک  میرحت  يوس  هب  ار  ناناملـسم  جـیردتب  هاـگنآ  تخادرپ . نآ  زا  راـجزنا  ترفن و  داـجیا  هب  دزادرپب  بارـش  لـماک  میرحت 

ثعاب هلأسم  نیا  تسا . رتشیب  شعفانم  زا  بارـش  ياهنایز  هک  درکیم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  دـش  لزاـن  بارـش  هراـبرد  هک  ياهیآ  نیتسخن 
زا سپ  هباحص  زا  یخرب  هک  يروط  هب  دنماشاین  ار  نآ  هک  دنوش  قیوشت  دننک و  ساسحا  ترفن  یعون  بارـش  هب  تبـسن  ناناملـسم  هک  دش 
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: دیامرفیم دنوادخ  دندوب ، هدرکن  كرت  ار  نآ  یلکب  ناناملسم  هک  یلاح  رد  دنتشاذگ ، رانک  ار  رمخ  برش  المع  هیآ  نیا  لوزن 
 ... امِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
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اهنآ هانگ  یلو )  ) دنراد مدرم  يارب  يدام ) رظن  زا   ) یعفانم تسا و  یگرزب  هانگ  اهنآ  رد  وگب  دننکیم ، لاؤس  وت  زا  رامق  بارـش و  هرابرد  »

«1  ...« » تسا رتشیب  اهنآ  عفن  زا 
نآ ندیماشاین  زیهرپ و  هب  ار  ناناملسم  تخادرپ و  رمخ  برش  زا  ترفن  داجیا  هب  رتعطاق  تروص  هب  جیردتب ، نآرق  قوف ، هیآ  لوزن  زا  سپ 

( زامن رد   ) نآرق تءارق  رد  هجیتن  رد  دـندناوخیم  زامن  یتسم  تلاح  رد  هباحـص  زا  یخرب  هک  تفرگ  تروص  یتقو  راک  نیا  درک . قیوشت 
زور تاقوا  رتشیب  رد  عقاو  رد  بارـش  بیترت  نیا  هب  درک و  مارح  نانآ  رب  یتسم  لاح  رد  ار  زامن  ندناوخ  زین  نآرق  دندشیم . هابتـشا  راچد 

. دش میرحت 
 ... َنُولوُقَت ام  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يراکُس  ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

«2  ...« » دییوگیم هچ  دینادب  ات  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  دیتسه  تسم  هک  یلاح  رد  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
زا ندـنکلد  نیرمت و  یعوـن  دریگیمرب ، رد  ار  زور  تاـعاس  رثـکا  اـبیرقت  هـک  زور ، رد  رمخ  برـش  زا  ندـیزرو  عاـنتما  راـب  جـنپ  ـالوصا 
زا لماک  عاـنتما  ینعی  يدـعب  هلحرم  هب  لاـقتنا  هداـمآ  یناور  رظن  زا  ار  ناـنآ  نیرمت  نیمه  دـشیم ، بوسحم  ناناملـسم  يارب  يراوخبارش 

. دش لیمکت  درک ، میرحت  یعطق  لماک و  روط  هب  ار  بارش  هک  ياهیآ  لوزن  اب  زین  هلحرم  نیا  هک  درک  يراوخبارش 
ْنَأ ُناْطیَّشلا  ُدـیُِری  امَّنِإ  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  َو  ُباْصنَْألا  َو  ُرِْـسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَـمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ِةالَّصلا  ِنَع  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی  َو  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی 
______________________________

.219 هرقب : (- 1)
.43 ءاسن : (- 2)
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يرود اهنآ  زا  دنناطیش ، لمع  زا  دندیلپ و  دوب ) ییامزآتخب  عون  کی  هک   ) مالزا اهتب و  رامق و  بارـش و  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

زامن زا  ادخ و  رکذ  زا  ار  امـش  دنک و  داجیا  توادع  رامق  بارـش و  هلیـسو  هب  امـش  نایم  رد  دـهاوخیم  ناطیـش  دـیوش  راگتـسر  ات  دـینک 
هب بارـش  میرحت  يارب  هک  یجیردت  شور  نیا  « 1 « »!؟ درک دـیهاوخ  يراددوخ  دـیکا ) یهن  نیا  اب  داسف و  نایز و  همه  نیا  اب   ) ایآ درادزاب 

درک و نآ  نیزگیاج  ار  يدونشخان  ترفن و  ینعی  فلاخم ، شنکاو  یعون  داد و  شهاک  بارـش  هب  ار  ناناملـسم  هقالع  مکمک  تفر ، راک 
مامت دـش ، لزان  بارـش  میرحت  هیآ  هک  نیمه  تامدـقم  نیا  زا  سپ  نوچ  تفرگ . ماـجنا  جـیردتب  بولطم  فدـه  هب  ندیـسر  اـت  راـک  نیا 

رد بارش  میرحت  هیآ  رگا  لاح  دندش . اهر  نآ  ّرـش  زا  دنتخیر و  هنیدم  ياهنابایخ  هب  ار  دوخ  لزانم  رد  دوجوم  ياهبارـش  هنیدم  ناناملـسم 
ماگنه هب  هک  دـهن  ياجرب  ناناملـسم  رد  ار  يریثأت  نآ  تفریمن  راظتنا  دـشیم ، لزان  مالـسا  هب  توعد  لـحارم  نیتسخن  ياـنثا  رد  هّکم و 

زا ار  اهنآ  البق  رمخ  یجیردت  میرحت  اریز  تشاذگ . ياجرب  دوب - هدش  رقتسم  ایوق  ناشاهلد  رد  نامیا  هک  یتقو  ینعی  هنیدم - رد  هیآ  لوزن 
نیلوا : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  هشیاـع  زا  دـننکب . لد  يراوخبارـش  زا  میرحت  هـیآ  لوزن  دّرجم  هـب  هـک  دوـب  هدرک  هداـمآ  یناور  رظن 

ات تشاد  همادا  نانچمه  دنور  نیا  تسا و  هدـمآ  مّنهج  تشهب و  رکذ  نآ  رد  هک  دوب  هاتوک  ياههروس  زا  ياهروس  دـش  لزان  هک  ياهروس 
رمخلا اوبرـشت  لثم ال  يزیچ  مالـسا  زاغآ  رد  رگا  دـش . لزان  مارح  لالح و  رماوا  تقو  نآ  دـندرک ، ادـیپ  لـیامت  مالـسا  هب  مدرم  هک  یتقو 

، دـشیم لزان  اونزت » ال   » اـنز میرحت  مکح  رگا  اـی  و  درک . میهاوخن  اـهر  ار  بارـش  زگره  اـم  دـنتفگیم : دـشیم ، لزاـن  دیـشونن » بارـش  »
«2 .« » مینکیمن اهر  ادبا  ار  انز  ام  دنتفگیم :
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نآ یجیردـت  میرحت  هب  درک و  يوریپ  شور  نیمه  زا  تشاد  جاور  یلهاـج  بارعا  ناـیم  رد  هک  اـبر  میرحت  صوـصخ  رد  نآرق  نینچمه 
راهچ هب  ناوتیم  ابر ، میرحت  هلأسم  رد  تخادرپ .

______________________________

.91 ، 90 هدئام : (- 1)
ص 48. ج 19 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  (- 2)

 269 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 . » درک هراشا  هلحرم 

: دنکیم تیاضر  مدع  راهظا  يراوخابر  زا  ریز  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  لوا  هلحرم  رد 
 ... ِهَّللا َْدنِع  اُوبْرَی  الَف  ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ِیف  اَُوبْرَِیل  ًابِر  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو 

«2 .« » تفای دهاوخن  ینوزف  ادخ  دزن  دبای ، ینوزف  مدرم  لاوما  رد  ات  دیزادرپیم  ابر  ناونع  هب  ار  هچنآ  »
ابر میرحت  هب  هراـشا  یعوـن  دوـخ  نیا  و  دـندوب ، هدـش  دـیدهت  يراوخاـبر  ببـس  هب  ناـیدوهی  نآ  رد  هک  دـش  لزاـن  ياهیآ  مود  هلحرم  رد 

: درادن نآ  میرحت  هب  یحیرصت  هچرگ  دشابیم 
َلاْومَأ ْمِِهلْکَأ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  ْدَـق  َو  اَوبِّرلا  ُمِهِذْـخَأ  َو  ًارِیثَک  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  ْمِهِّدَِـصب  َو  ْمَُهل  ْتَّلِحُأ  ٍتاـبِّیَط  ْمِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف 

هار زا  رایـسب  ندرک  يریگولج  رطاخ  هب  زین )  ) دش و رداص  دوهی  زا  هک  یملظ  رطاخ  هب   » ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْهنِم  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  ِلِطاْبلِاب  ِساَّنلا 
هدـش یهن  نآ  زا  هک  یلاح  رد  يراوخابر  رطاخ  هب  نینچمه )  ) میدرک و میرحت  دوب  لالح  اهنآ  رب  هک  ار  هزیکاپ  ياـهزیچ  زا  یتمـسق  ادـخ 

«3 .« » میاهدرک هدامآ  یکاندرد  باذع  اهنآ ، نارفاک  يارب  لطاب و  هب  مدرم  لاوما  ندروخ  دندوب و 
: دیامرفیم درک . مارح  دوب ، موسرم  یلهاج  بارعا  نایم  رد  هک  ار  ربارب  دنچ  ياهدوس  اب  شحاف  يابر  نآ  لاعتم  دنوادخ  موس  هلحرم  رد 

______________________________

.201 ص 200 ، ، 1972 ینانبللا ، باتکلا  راد  توریب : رصعلا ، تالکشم  مالسالا و  یعفارلا : یفطصم  (- 1)
.39 مور : (- 2)

.161 ، 160 ءاسن : (- 3)
 270 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دنچ ار  لوپ ) دوس  و   ) ابر دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًۀَفَعاضُم  ًافاعْـضَأ  اَوبِّرلا  اُولُکَْأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
«1 .« » دیوش راگتسر  ات  دیزیهرپب  ادخ  زا  دیروخن ، ربارب 

: درک میرحت  هناعطاق  ار  ابر  ریز  ياههیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  مراهچ ، هلحرم  رد  و 
َو َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  ابِّرلا  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َکـِلذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناـْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اـمَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا 

ُهَّللا ُقَحْمَی  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ ، َو  َفَلَـس  ام  ُهَلَف ، یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ابِّرلا  َمَّرَح 
، ناطیـش سامت  رثا  رب  هک  یـسک  دننام  رگم  دنزیخیمنرب  دنروخیم  ابر  هک  یناسک   » ٍمِیثَأ ٍراَّفَک  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیبُْری  َو  ابِّرلا 

مه عیب  دنتفگ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دزیخیم ) اپب  یهاگ  دروخیم  نیمز  یهاگ   ) دنک ظفح  ار  دوخ  لداعت  دـناوتیمن  هدـش و  هناوید 
و تسا ) رایـسب  ود  نیا  نایم  قرف  اریز   ) مارح ار  ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  ادخ  هک  یلاح  رد  تسین ) ود  نآ  نایم  یتوافت  و   ) تسا ابر  دننام 

هدروآ تسد  هب  میرحت ) مکح  لوزن  زا  لبق   ) قباس رد  هک  ییاهدوس  دنک  يراددوخ  يراوخابر ) زا   ) دسرب و وا  هب  یهلا  زردنا  یـسک  رگا 
هک یناسک  اما  دیشخب ) دهاوخ  ار  وا  هتشذگ  و   ) دوشیم راذگاو  ادخ  هب  وا  راک  و  دوشیمن ) لماش  ار  هتـشذگ  مکح ، نیا  و   ) تسا وا  لام 

تاقدص دنکیم و  دوبان  ار  ابر  دنوادخ  دننامیم  نآ  رد  هشیمه  دوب و  دنهاوخ  شتآ  لها  دنوشب ) هانگ  نیا  بکترم  اددجم  و   ) دـندرگزاب
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«2 .« » درادیمن تسود  ار  راکهنگ  ساپسان  ناسنا  چیه  دنوادخ  و  دهدیم ، شیازفا  ار 
______________________________

.130 نارمع : لآ  (- 1)

.276 ، 275 هرقب : (- 2)
 271 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ُُسُؤر ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِإ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ابِّرلا  َنِم  َیَِقب  ام  اُورَذ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رگا دینک ؛ اهر  هدنام  یقاب  ابر  تابلاطم )  ) زا هچنآ  دیزیهرپب و  ادـخ  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » َنوُمَلُْظت َو ال  َنوُِملْظَت  ْمُِکلاْومَأ ال 

نآ زا  امـش  ياههیامرـس  دـینک  هبوت  رگا  دوب و  دـیهاوخ  وربور  وا  لوسر  ادـخ و  اب  گنج  اب  دـینادب  دـینکیمن  نینچ )  ) رگا دـیراد  ناـمیا 
«1 .« » دوشیم دراو  متس  امش  رب  هن  دینکیم و  متس  هن  دوس ،) نودب  هیامرس  لصا   ) تسامش

اما تسا . یکم  دراد ، يراوخابر  زا  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  مدع  هب  هراشا  هک  ياهیآ  نامه  ینعی  دش ، لزان  ابر  هرابرد  هک  ياهیآ  نیتسخن 
میرحت هک  دوشیم  نشور  اج  نیا  زا  دنتـسه . یندم  دندرک  میرحت  ار  ابر  هناعطاق  هک  یتایآ  صوصخب  دندش  لزان  ادعب  هک  يرگید  تایآ 

. تسا هتفرگ  تروص  ناناملسم ، ياهلد  رد  نامیا  رارقتسا  ینیزگیاج و  زا  سپ  زین  ابر  عطاق 
زیمآترفن و شنکاو  یجیردـت  داجیا  شور  ناـمه  تفرگ  شیپ  رد  يراوخاـبر  يراوخبارـش و  يراـمیب »  » ناـمرد يارب  نآرق  هک  یـشور 

ناناملسم لیامت  هقالع و  رب  تسناوتیم  هک  دشیم  دنمورین  ردق  نآ  دیاب  ترفن  نیا  دوب و  ناناملسم  رد  ابر  بارش و  هب  تبـسن  دنیاشوخان 
دنک و نامرد  تیقفوم  اب  ار  اهبرع  راتفر  رد  هدش  تیبثت  يوق  تداع  ود  نیا  تسناوت  نآرق  بیترت  نیا  هب  دبای . هبلغ  ابر  بارش و  هب  تبـسن 

. دزاس ناشدوبان  تمکح  تقد و  لامک  رد  هدش و  باسح  یشور  اب 
دح ات  هک  دنتفای  تسد  ینامرد  ناور - رد  یـشور  هب  ادیدج   ، B .F .Skinner رنیکـسا تاقیقحت  کمک  هب  نارگنامرد  ناور  زا  یخرب 
مان هب  ینامرد  ناور - حالطصا  رد  شور  نیا  تسا . هدرب  راک  هب  ابر  بارـش و  میرحت  هلأسم  رد  نآرق  هک  تسا  یـشور  نامه  هیبش  يدایز 

. تسا فورعم  لیکشت » »
رد هک  دوب  یناور  رامیب  کی  تلاح  لیکشت ،»  » قیرط زا  راتفر  لیدعت  ياههنومن  زا  یکی 

______________________________

.279 ، 278 هرقب : (- 1)
 272 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هدامآ نارامیب  يور  اهـشیامزآ  زا  یخرب  ماجنا  يارب  هک  صاـخ  قاـتا  کـی  هب  نتفر  زا  وا  تشاد . رارق  ناـمرد  تحت  اهناتـسرامیت  زا  یکی 
هب دورو  هب  شقیوشت  يارب  رامیب  نیا  اب  هدش  هتفرگ  راک  هب  شور  دیزرویم . عانتما  تشاد ، رارق  ناتـسرامیت  فکمه  هقبط  رد  دوب و  هدـش 

شاداپ دـندرکیم ، کیدزن  قاتا ) هب  دورو   ) ییاهن بولطم  فدـه  هب  جـیردت  هب  ار  وا  هک  ییاهراک  ماجنا  يارب  هک  دوب  نینچ  روبزم  قاـتا 
، دـنادرگرب دـشیم ، زاب  فکمه  هقبط  هب  یهتنم  ناکلپ  هب  هک  يرد  فرط  هب  ار  شرـس  راب  نیلوا  يارب  رامیب  یتقو  الثم  دومنیم . تفاـیرد 
هب ندرک  هاگن  باتـش  اب  رامیب  دش ، ببـس  راک  نیا  داد . شاداپ  يو  هب  ار  رامیب  هقالع  دروم  ینیریـش  هعطق  کی  تعرـس  هب  جـلاعم  کشزپ 

یماگ دـنچ  رامیب  راک ، نیا  هراـب  نیدـنچ  رارکت  زا  سپ  دریگب . شاداـپ  ینیریـش  ددـع  کـی  زین  هاـگن  ره  يارب  دـنک و  رارکت  ار  رد »  » نآ
هب ماگ  کـی  راـمیب  هک  نیا  رگم  درک  عطق  ار  شاداـپ  جـلاعم  کـشزپ  نیرمت ، زا  هلحرم  نیا  ناـیاپ  رد  داتـسیا . رد »  » لـباقم رد  تشادرب و 
هب رامیب  نتـشادرب  ماگ  ینعی  يدـعب  هلحرم  تفای و  نایاپ  رامیب  طسوت  شاداپ  دـنچ  تفاـیرد  زا  سپ  زین  هلحرم  نیا  تشادیمرب . رد  فرط 
ات تفای  همادا  لکش  نیمه  هب  زور  نیدنچ  نامرد  دش و  عورـش  شاداپ  نداد  اب  ینعی  بیترت  نامه  هب  فکمه  هقبط  هب  یهتنم  ناکلپ  فرط 

«1 . » دش شیامزآ  صوصخم  قاتا  دراو  دمآ و  نییاپ  اههلپ  زا  دوخ  رامیب  هک  یتقو 
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رد روبزم  شنکاو  یجیردت  لیکـشت  داجیا و  قیرط  زا  میناوتیم  میهدـب ، دای  ار  لکـشم  شنکاو  یعون  یکدوک  هب  میهاوخب  رگا  نینچمه 
نآ زا  زین  شنـس  هتخوماین و  ار  بسانم  تقو  رد  نتفر  مامح  تفاظن و  البق  هک  یکدوک  هب  تبـسن  ـالثم  میوش  قفوم  راـک  نیا  هب  كدوک ،

نیمه لوا  هلحرم  رد  هک  مینکیم  لمع  نینچ  نیا  تسا ، هتـشذگ  دنریگیم ، دای  نس  نآ  رد  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  ناکدوک  رثکا  هک  يّدح 
مود هلحرم  هلحرم ، نیا  یط  زا  سپ  مینکیم . قیوشت  ینیریش ]  ] شاداپ نداد  اب  ار  وا  داد ، ناشن  تبثم  شنکاو  نتفر  مامح  هب  تبـسن  وا  هک 

ار راک  نیا  یتقو  دورب و  مامح  هب  يدارا  ریغ  روط  هب  دوخ  كدوک ، زاـین ، ماـگنه  هب  هک  میهاوخیم  وا  زا  ینعی  مینکیم ، زاـغآ  ار  ناـمرد 
نتفر زا  شیپ  كدوک  دوخ  هک  نیا  ات  میروآیم  لمع  هب  وا  زا  يرتدایز  ریدـقت  میهدیم و  وا  هب  يرتگرزب ] ینیریـش   ] يرتشیب شاداپ  درک 

هب مامح ، هب  يداراریغ 
______________________________

دمحم شیاریو  لیعامسا ، نیدلا  دامع  دمحم  همجرت  يریگدای ،]  ] ملعتلا زتافول : تبازیلا ف . و  يالوژ ، ردراوه . کینوم ، فنراس ا . (- 1)
.22 ص 21 ، ، 1981 قورشلا ، راد  توریب : یتاجن . نامثع 

 273 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 . » دورب مامح  هب  دهاوخیم  دراد و  مامحتسا  هب  زاین  هک  دیوگب  نیدلاو 

یجیردـت يریگدای  قیرط  زا  نآ  يریگدای  یلـصا ، روظنم  هک  دراد  هیکت  یـشنکاو  یجیردـت  داجیا  رب  اساسا  ینامرد  ناور - رد  شور  نیا 
، نامرد عون  نیا  دوریم . شیپ  بولطم  شنکاو  داجیا  يوس  هب  جیردتب  هک  یطـسوتم  ياهـشنکاو  دشابیم ، طسوتم  ياهـشنکاو  زا  یعاونا 

. دوب هتفرگ  شیپ  رد  يراوخابر  يراوخبارش و  يرامیب  نامرد  يارب  البق  نآرق  هک  تسا  یشور  نامه  هیبش 
هدرب راک  هب  ار  جـیردت »  » شور دـشابیم ، ینّیعم  يایـشا  هب  طوبرم  هک  یـسرت  تلاح  ناـمرد  يارب  زین   Joseph Wolpe هپلو فزوژ  »

زا یجیردـت  هلـسلس  کی  ربارب  رد  يزاس » مارآ   » دـننام دریگیم ، تروص  سرت ، فلاخم  شنکاو  داـجیا  قیرط  زا  ناـمرد ، عون  نیا  تسا .
سرت زیچ  نیرتکچوک  زا  یجیردت  متـسیس  کی  رد  دیاب  بیترت  نیا  یلو  دنتـسه . سرت  هدـنزیگنارب  یلـصا  ءیـش  نامه  هیبش  هک  ییایـشا 

رظن دروـم  ءیـش  نآ  زا  درف  سرت  تلاـح  ناـمرد  هک  كانـسرت  یلـصا  ءیـش  نآ  هک  يروـط  هب  دوـش ، عورـش  نآ  نیرتـگرزب  اـت  زیگنارب ،
میلعت ضیرم  هب  هک  دوـشیم ، عورـش  بیترت  نیا  هب  ناـمرد  شور ، نـیا  رد  دـهد . لیکـشت  ار  هریجنز  نـیا  هـقلح  نـیرخآ  دـیاب  دـشابیم ،

دوخ نهذ  رد  لـماک  شمارآ  تلاـح  رد  مارآ و  یباـصعا  اـب  ار  هریجنز  نیا  هقلح  نیتـسخن  رد  دوجوم  زیگنارب  سرت  ءیـش  نآ  دـنهدیم ،
هک دوشیم  هتفگ  رامیب  هب  زاب  هلحرم  نیا  رد  دوشیم . لقتنم  مود  هلحرم  هب  نامرد  سپـس  دورب . نیب  زا  نآ  هب  طوبرم  سرت  ات  دنک  مّسجم 

نیا رد  دـنک . لـّیخت  لـماک  تحارتسا  شمارآ و  تلاـح  رد  تسا ، زیگنارب  سرت  یلوا  زا  رتشیب  هک  ار  روبزم  هلـسلس  رد  دوجوم  مود  ءیش 
هب طوبرم  هک  یسرت  زا  یجیردت  ییاهر  اب  نامرد  بیترت  نیا  هب  دباییم . همادا  ءیـش  نآ  هب  طوبرم  سرت  نتفر  نیب  زا  ات  نامرد  زین  هلحرم 

نامه هب  طوبرم  هک  دماجنیب  یسرت  نآ  زا  ییاهر  هب  ماجنارس  هک  یتقو  ات  دباییم  همادا  تسا . زیگنارب  سرت  يایشا  زا  یجیردت  هلسلس  نیا 
زاغآ نآ  زا  ییاهر  رطاخ  هب  نامرد  اساسا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  تشاد  رارق  هریجنز  نیا  سأر  رد  هک  دوب  يزیچ 

______________________________

، مود پاچ  یتاجن ، نامثع  دـمحم  شیاریو  انه ، دومحم  هیطع  همجرت  ینیلاب ،) یـسانشناور   ) یکینیلکـإلا سفنلا  ملع  رتور : ناـیلوگ  (- 1)
.160 ص 159 ، ، 1984 قورشلا ، راد  توریب :

 274 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 . » دوب هدش 

اهتداع یخرب  زا  ناسنا  ندیناهر  فده  اب  ینامرد  ناور - رد  ای  تخس  ياهشنکاو  نداد  دای  رد  ار  ماگ  هب  ماگ  ای  جیردت  شور  زا  هدافتـسا 
يراـمیب ناـمرد  صوـصخ  رد  شیپ  نرق  هدراـهچ  زا  نآرق  دناهدیـسر ، نآ  هـب  اریخا  رـصاعم  ناسانـش  ناور  هـک  دـنیاشوخان  تـالاعفنا  اـی 
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. تسا هدرب  راک  هب  يراوخابر  يراوخبارش و 
______________________________

ص 846- ، 1979 ۀیبرعلا ، ۀضهنلا  راد  هرهاق ، ۀمالس ، زیزعلا  دبع  دمحا  همجرت  ۀیلقعلا ، ۀّیـسفنلا و  ضارمالا  ملع  نیاوش : م . دراچیر . (- 1)
.854

275 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  یّندل  ملع  مشش  لصف 

ایؤر ماهلا و  فلا -

، دـشاب هتـشاد  هطاحا  یتسه  قیاقح  همه  هب  دـناوتیمن  ناسنا  اریز  تسا . دودـحم  مولع  بسک  قیاقح و  تخانـش  رد  ناسنا  لـقع  ییاـناوت 
. تسا زجاع  یبیغ  قیاقح  تخانش  هب  ندیسر  زا  زین  يدرف  ششوک  اب  هک  نانچ 

«1 .« » تسا هدشن  هداد  امش  هب  شناد  زا  یکدنا  زج  و  اًلِیلَق ...«  اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  ... 
هراشا اهنآ  هب  نآرق » رد  رکفت   » هب طوبرم  لصف  ینعی  مراهچ  لصف  رد  ام  هک  رکفت  ياهاطخ  ضرعم  رد  تیدودـحم ، رب  هوالع  ناسنا  لقع 

قیرط زا  هچ  دـنوادخ  ییاـمنهار  تیادـه و  هب  هراوـمه  ناـسنا  لـیلد ، نـیمه  هـب  دراد . رارق  یـشومارف  تـلفغ و  ضرعم  رد  زین  و  مـیدرک ،
یناربمایپ هفیظو  الوصا  تسا . دنمزاین  شیوخ ، تحلـصم  ریخ و  هب  ندیـسر  يارب  ایؤر  ماهلا و  قیرط  زا  هچ  یهلا و  ناگداتـسرف  ناربمایپ و 

هدوب رـشب  عون  تحلـصم  ریخ و  ینید و  رئاعـش  میلعت  مدرم و  تیاده  اهنت  تسا ، هدرک  ثوعبم  خیرات  فلتخم  نورق  لوط  رد  دـنوادخ  هک 
. تسا
______________________________

.85 ءارسا : (- 1)
 276 ص : یسانشناور ، نآرق و 

 ... ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک 
ات تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  دمآ ، دوجو  هب  ییاهداضت ) و   ) فالتخا اهنآ  نایم  رد  سپس  دندوبن ، رتشیب  هتـسد  کی  زاغآ ) رد   ) مدرم »

هچنآ رد  مدرم  نایم  رد  ات  دومن ، لزان  اـهنآ  رب  درکیم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامـسآ  باـتک  دـننک و  راذـنا  دـنهد و  تراـشب  ار  مدرم 
«1  ...« » دنک تموکح  دنتشاد  فالتخا 

 ... َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقل  َو 
«2  ...« » دینک بانتجا  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  اتکی  يادخ  هک  میداتسرف  یلوسر  یتما  ره  رد  ام  »

 ... ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل 
دنیارگ تلادـع  یتسار و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  لدـع  نازیم  باتک و  ناشیا  اب  میداتـسرف و  تازجعم  هلدا و  اب  ار  دوخ  ناربمیپ  ام  انامه  »

«3 ...« »
، تسین ناربمایپ  صوصخم  اهنت  دوشیم ، لصاح  ایؤر  ماهلا و  قیرط  زا  هک  « 4  » ّیندل ملع 

______________________________

.213 هرقب : (- 1)
.36 لحن : (- 2)
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.25 دیدح : (- 3)
مجعملا هب : ر ك   ) دوشیم لـصا  و  دراداو ، ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یـسک  هب  ماـهلا  قیرط  زا  هک  تسا  یناـبر  ملع  ناـمه  ّیندـل ، ملع  (- 4)

(. طیسولا
 277 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ار نآ  تسا  نکمم  دنـشاب ، حور ] تیفافـش  لد و  يافـص  اوـقت و  ّتیحالـص و  ، ] هژیو یطیارـش  ياراد  هـک  يرگید  دارفا  ناـنآ  زجب  هـکلب 
. دننک لیصحت 

راکـشآ و وا  رب  رارـسا  زا  یخرب  هجیتن  رد  دنکفایم ، شلد  رد  دیامرفیم و  هضافا  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یهاگآ  ملع و  یعون  ماهلا ،
شناگداتـسرف ناربمایپ و  هب  دـنوادخ  هک  یندـل  ملع  هب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  نآرق  رد  دـنوشیم . نشور  شیارب  قیاقح  زا  یخرب 

رد نآرق  هک  تسا  مالّسلا  امهیلع  نامیلس  دواد و  يرواد  تواضق و  يارجام  دراوم  نیا  زا  هنومن  کی  دنکیم . هراشا  تسا ، هدومرف  هضافا 
: دنکیم لقن  ءایبنا  هروس 

رد رگید ، درم  نادنفـسوگ  هک  دروآ  دواد  دزن  هب  تیاکـش  دوب و  رادهعرزم  ناـنآ  زا  یکی  هک  دـنتخادرپ  يدرم  ود  ناـیم  يرواد  هب  اـهنآ  »
. دناهدرک هابت  دساف و  ار  نآ  هدیرچ و  شاهعرزم 

هک درک  ماهلا  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هب  دـنوادخ  اما  دـیآرد ، رادهعرزم  کلمت  هب  تسیاـبیم  نادنفـسوگ  هک  داد  مکح  مالّـسلا  هیلع  دواد 
حالصا ار  هدش  بارخ  هعرزم  نادنفـسوگ ، بحاص  هک  یتقو  ات  دنک  هدافتـسا  نادنفـسوگ  مشپ  هّرب و  ریـش و  زا  اهنت  تسیابیم  رادهعرزم 

يرترب و یتقو  زین  مالّـسلا  هیلع  دواد  دش . دهاوخ  هدنادرگرب  وا  هب  شنادنفـسوگ  تروص  نیا  رد  اهنت  دـنادرگرب و  قباس  تلاح  هب  دـنک و 
: دیامرفیم نینچ  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تفریذپ . ار  نآ  درک ، هدهاشم  ار  نامیلس  تواضق  ناحجر 

 ... ًاْملِع َو  ًامْکُح  اْنیَتآ  الُک  َو  َناْمیَلُس  اهانْمَّهَفَف  َنیِدِهاش  ْمِهِمْکُِحل  اَّنُک  َو  ِمْوَْقلا  ُمَنَغ  ِهِیف  ْتَشَفَن  ْذِإ  ِثْرَْحلا  ِیف  ِنامُکْحَی  ْذِإ  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  َو 
، دـندوب هدرک ) بارخ  و   ) هدـیرچ هنابـش  ار  نآ  موق  نادنفـسوگ  هک  يرازتشک  هرابرد  هک  یماگنه  روآ ،) رطاـخ  هب   ) ار نامیلـس  دواد و  «و 
( یگتـسیاش  ) اهنآ زا  کی  ره  هب  میدرک و  میهفت  نامیلـس  هب  ار  نآ  یعقاو ) مکح   ) ام میدوب  اهنآ  تواـضق  دـهاش  اـم  دـندرکیم و  يرواد 

«1  ...« » میداد ملع  يرواد و 
______________________________

.79 ، 78 ءایبنا : (- 1)
 278 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هدرک رکذ  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  مالّـسلا  هیلع  دواد  هب  يزاسهرز  میلعت  هلأـسم  نآرق ، رد  ماـهلا  رگید  هنومن  زین  و 
[. دوب ایند  زاسهرز  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  دواد  هک  تسا  رکذ  لباق  انمض  . ] تسا

ظفح ناتیاهگنج  رد  ار  امش  ات  میداد  میلعت  وا  هب  ار  هرز  نتخاس  و   » َنوُرِکاش ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ْمُکِـسَْأب  ْنِم  ْمُکَنِـصُْحِتل  ْمَُکل  ٍسُوَبل  َۀَْعنَـص  ُهانْمَّلَع  َو 
: دیامرفیم نینچمه  مالّسلا  هیلع  دواد  دروم  رد  « 1 « »؟ دیراذگیم ار ) ادخ  ياهتمعن  نیا   ) رکش ایآ  دنک 

 ... ُءاشَی اَّمِم  ُهَمَّلَع  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َْکلُْملا  ُهَّللا  ُهاتآ  َو  ... 
«2  ...« » داد میلعت  وا  هب  تساوخیم  هچنآ  زا  دیشخب و  دواد )  ) وا هب  ار  شناد  تموکح و  دنوادخ  و  »... 

. داد دای  ار  باوخ  ریبعت  ملع  مالّسلا  هیلع  فسوی  هب  ماهلا  قیرط  زا  نینچمه  دنوادخ 
 ... ِثیِداحَْألا ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َو  َکُّبَر  َکِیبَتْجَی  َِکلذَک  َو 

«3  ...« » دزومآیم وت  هب  اهباوخ  ریبعت  زا  دنیزگیمرب و  ار  وت  تراگدرورپ  هنوگ  نیا  «و 
ِهِْرمَأ یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  َو  ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَک  َو  ... 
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______________________________

.80 ءایبنا : (- 1)
.251 هرقب : (- 2)
.6 فسوی : (- 3)

 279 ص : یسانشناور ، نآرق و 
نیمزرس نآ  رد  ار  فسوی  نینچ  نیا  و  َنِینِسْحُْملا ...«  يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اََّمل  َو  َنوُمَْلعَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

دـننادیمن و مدرم  رثـکا  یلو  تسا  زوریپ  دوخ  راـک  رب  دـنوادخ  دزوماـیب و  ار  باوخ  ریبـعت  اـت  میدرک ) ار  راـک  نیا  اـم   ) میتخاـس نّکمتم 
«1 .« » میهدیم شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  و  میداد » وا  هب  ملع »  » و مکح »  » ام دیسر  توق  غولب و  هلحرم  هب  هک  یماگنه 

زا البق  عقاو  رد  دوش ، اـنیب  هراـبود  اـت  دـنزادنیب  ردـپ  هرهچ  رب  دـنربب و  ار  شنهاریپ  هک  تساوخ  شناردارب  زا  مالّـسلا  هیلع  فسوی  یتقو  و 
. تفای دهاوخ  زاب  ار  دوخ  ییانیب  وا  ردپ ، هرهچ  رب  نهاریپ  نتخادنا  اب  نامزمه  هک  دوب  هتفایرد  یهلا  ماهلا  قیرط 

 ... ًاریَِصب ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذه  یِصیِمَِقب  اُوبَهْذا 
«2  ...« » دوشیم انیب  دیزادنیب ، مردپ  تروص  هب  دیربب و  ارم  نهاریپ  نیا  »

. دنتشادن یهاگآ  اهنآ  زا  شنادنزرف  هک  تسنادیم  ییاهزیچ  فسوی  هرابرد  یهلا  ماهلا  قیرط  زا  مالّسلا  هیلع  بوقعی  زین  و 
وا دزن  تیاکـش  و   ) میوگیم ادخ  هب  اهنت  ار  مهودـنا  مغ و  نم  تفگ   » َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْـشَأ  امَّنِإ  َلاق 

«3 .« » دینادیمن امش  هک  منادیم  ییاهزیچ  ادخ  زا  و  مربیم )
______________________________

.22 ، 21 فسوی : (- 1)
.93 فسوی : (- 2)
.86 فسوی : (- 3)

 280 ص : یسانشناور ، نآرق و 
، دمآ هدنهد  تراشب  هک  یماگنه  اما   » َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  ًاریَِصب  َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریِـشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف 

«1 .« » دینادیمن امش  هک  مراد  غارس  ییاهزیچ  ادخ  زا  نم  متفگن  امش  هب  ایآ  تفگ  دش ، انیب  ناهگان  دنکفا ، وا  تروص  هب  ار  نهاریپ )  ) نآ
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  بوقعی  هرابرد  زاب  و 

 ... ُهانْمَّلَع اِمل  ٍْملِع  وَُذل  ُهَّنِإ ، َو  ... 
«2  ...« » دراد یناوارف  ملع  میاهداد  وا  هب  ام  هک  یمیلعت  تکرب  زا  وا  و  »... 

هراـشا یهلا  ناگداتـسرف  ناربماـیپ و  هب  لاـعتم  دـنوادخ  طـسوت  تمکح  ملع و  ماـهلا  هلأـسم  هب  هک  دراد  دوـجو  يرایـسب  تاـیآ  نآرق  رد 
. دنکیم

يدرف نامه  ینعی  حلاص » دـبع   » هرابرد فهک  هروس  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآرق  رد  یندـل  ملع  ندـش  حرطم  زراب  ياههنومن  زا  یکی 
. تسا هدمآ  دشاب ، شهارمه  يریگدای  روظنم  هب  هک  درک  اضاقت  وا  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک 

رد  » ) ًادْشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یـسُوم  َُهل ، َلاق  ًاْملِع  اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع  ْنِم  ًادـْبَع  ادَـجَوَف 
یسوم میدوب . هداد  میلعت  وا  هب  یناوارف  ملع  دوخ  يوس  زا  هتخاس و  دوخ  تمحر  لومشم  ار  وا  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  ياهدنب  اج ) نآ 

وت زا  نم  ایآ  تفگ  وا  هب 
______________________________
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.96 فسوی : (- 1)

.68 فسوی : (- 2)
 281 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » يزومایب نم  هب  دشابیم  حالص  دشر و  هیام  تسا و  هدش  هداد  میلعت  وت  هب  هچنآ  زا  ات  منک  يوریپ 
، تسنادیمن دوب  هداد  رارق  حلاص » دـبع   » نآ هژیو  دـنوادخ ، هک  ار  یندـل  ملع  دوب ، ادـخ  هداتـسرف  ربمایپ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  نیا  اب 
. دوب راکشآ  حلاص » دبع   » رب تشادن ، یهاگآ  اهنآ  زا  زین  مالّسلا ] هیلع  یسوم  ، ] ادخ ربمایپ  یتح  هک  یناهنپ  رارسا  نآ  هطساو  هب  هک  یملع 

بحاصت روز  هب  ار  ملاس  ياهیتشک  هک  دراد  دوجو  یهاشداپ  تسنادیم  ادخ  نذا  هب  مالّـسلا ) هیلع  رـضخ  ترـضح   ) حـلاص دـبع  نآ  الثم 
رد دزادـنیب و  راک  زا  ار  نآ  ات  درک  خاروس  دـندوب  نایاونیب  ارقف و  زا  نت  دـنچ  شناـبحاص  هک  ار  یتشک  کـی  لـیلد  نیمه  هب  وا  دـنکیم .

، دنامیم هدنز  رگا   ] هدش هتشک  وا  تسد  هب  هک  ياهچب  تسنادیم  زین  و  دنک . يریگولج  راکمتس  هاش  طسوت  یتشک  ندش  بصغ  زا  هجیتن 
نینچمه وا  دـنک . اـطع  اـهنآ  هب  رتـهب  يدـنزرف  وا  ياـج  هب  هک  دوب  نیا  ادـخ  تساوخ  درکیم و  متـس  دوخ  حـلاص  نیدـلاو  هب  هدـنیآ ] رد 

هتفهن دنتـشاد ، حـلاص  يردـپ  هک  رهـش  نآ  میتـی  كدوک  ود  هب  قلعتم  یجنگ  تخیر  دـهاوخ  ورف  يدوزب  هک  يراوید  ریز  هک  تسنادیم 
ار دوخ  جنگ  دنوش و  گرزب  ناکدوک  ات  درک  اپرب  هرابود  ریمعت و  ار  روبزم  راوید  كدوک ، ود  نآ  يارب  جـنگ  ظفح  روظنم  هب  اذـل  تسا .

دنوادخ روتـسد  هب  هکلب  دوخ ، شیپ  زا  هن  تسا  هداد  ماجنا  وا  هک  ار  هچنآ  تفگ : یـسوم  هب  ادعب  حلاص » دبع  . » دنروآ نوریب  راوید  ریز  زا 
. تسا هدوب  لاعتم 

 ... يِْرمَأ ْنَع  ُُهْتلَعَف ، ام  َو  ... 
«2  ...« » مدرکن ار  اهراک  نیا  دوخ  شیپ  زا  نم  »... 

تسا نکمم  یهلا  ماهلا  ای  یحو  دهدیم  ناشن  هک  تسا  هدمآ  يدایز  تایآ  نآرق  رد 
______________________________

.66 ، 65 فهک : (- 1)
.82 فهک : (- 2)

 282 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. دمآ شیپ  تلاح  نیا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ردام  يارب  الثم  دیآ . شیپ  زین  دنوادخ  ناگداتسرف  ایبنا و  ریغ  يارب 

 ... ِّمَْیلا ِیف  ِهِیفِْذقاَف  ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِْذقا  ِنَأ  یحُوی  ام  َکِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْذِإ 
نکفا ایرد  هب  راذـگ و  یقودنـص  رد  ار  دوخ  كدوک  هک  میدرک  یحو  تردام  هب  ناینوعرف ) يالب  زا  وت  ناج  ظفح  يارب   ) هک ماگنه  نآ  »

«1 ...« »
هب و   » َنِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر  اَّنِإ  ِینَزَْحت  َو ال  ِیفاَخت  َو ال  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 

سرتم و زگره  وا  رب  رگید  نکفا و  ایرد  هب  يوش  ناسرت  وا  رب  ناینوعرف  بیسآ  زا  نوچ  هد و  ریش  ار  تلفط  هک  میدرک  یحو  یـسوم  ردام 
«2 .« » مینادرگ شلسرم  ناربمغیپ  زا  مه  میروآ و  زاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  شابم  نوزحم 
. دنروایب نامیا  مالّسلا  هیلع  یسیع  هب  هک  درک  ماهلا  نویراوح  هب  لاعتم  دنوادخ  زین  و 

هک میدرک  یحو  نییراوح  هب  هک  یماگنه  نک  دای  و   » َنوُِملْسُم انَّنَِأب  ْدَهْشا  َو  اَّنَمآ  اُولاق  ِیلوُسَِرب  َو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو 
«3 .« » میتسه وت  رما  میلست  ام  هک  شاب  هاوگ  ایادخ  میدروآ ، نامیا  دنتفگ : دیرآ ، نامیا  نم  لوسر  نم و  هب 

لد يافص  هیام  هک  ییاهزیچ  ندوب  اراد  دنوادخ و  شتـسرپ  رد  صالخا  اوقت و  نامیا و  هک  دنکیم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  نینچمه ، نآرق 
هدامآ ار  ناسنا  دنتسه ، حور  تیفافش  و 
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______________________________

.39 ، 38 هط : (- 1)
.7 صصق : (- 2)

.111 هدئام : (- 3)
 283 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. دنک ییامنهار  داشرا و  تیاده ، تلیضف و  ریخ و  قح و  هار  هب  ار  وا  ات  دنکیم  دنوادخ  يوس  زا  تاماهلا  اهیحو و  يرس  کی  تفایرد 
دوزفیب و ناشنامیا  تیادـه و  رب  ادـخ  فطل )  ) دـنتفای تیادـه  تراتفگ ) هب   ) هک ناـنآ  و   » ْمُهاْوقَت ْمُهاـتآ  َو  ًيدُـه  ْمُهَداز  اْوَدَـتْها  َنیِذَّلا  َو 

«1 .« » دومرف اطع  اهنآ  ياوقت  شاداپ 
ار اهنآ  اققحم  دندرک  ششوک  دهج و  لام  ناج و  هب  ام  هار  رد  هک  نانآ  و   » َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو 

«2 «. » تسا ناراکوکین  اب  هشیمه  ادخ  مینکیم و  تیاده  شیوخ  فطل ) تفرعم و   ) هار هب 
 ... ُهَّللا ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ... 

«3  ...« » دنک روما  حلاصم  میلعت  امش  هب  دنوادخ  دینکن ) وا  مکح  ینامرفان   ) دیسرتب ادخ  زا  و  »... 
رد دنمانیم . یتوکلم » رطاوخ   » ار نآ  نایفوص  هک  تسا  نامه  ماهلا  عون  نیا  دوشیم . ماهلا  مدرم  زا  یخرب  هب  زین  ناگتـشرف  طسوت  یهاگ 

نیا هک  یسک  دنکیم و  قح  قیدصت  ریخ و  هب  رما  هک  هتـشرف  اب  طابترا  یکی  دراد ، دوجو  لد  رد  طابترا  عون  ود  : » هک تسا  هدمآ  ثیدح 
بیذکت ّرش و  هب  رما  هک  ناطیش )  ) نمشد اب  طابترا  يرگید  و  دیوگ ، ساپس  ار  ادخ  تسادخ و  بناج  زا  هک  دنادب  دوش  ادیپ  وا  رد  تلاح 

«4 .« » دربب هانپ  ادخ  هب  میجر  ناطیش  ّرش  زا  دوش ، ادیپ  وا  رد  تلاح  نیا  هک  یسک  دنکیم و  فورعم  زا  یهن  قح و 
______________________________

.17 دمحم : (- 1)
.69 توبکنع : (- 2)

.282 هرقب : (- 3)
ص 155. ۀیحورلا ، انتیبرت  يوح ، دیعس  زا ، لقن  هب  (- 4)

 284 ص : یسانشناور ، نآرق و 
رارق یـسررب  دروم  ار  قاّلخ » رکفت   » هلأسم یتقو  اما  دـنزادرپیمن  یـسررب  قیقحت و  هب  یهلا » ماهلا   » عوضوم هرابرد  رـصاعم  ناسانـشناور 

زا ياهراپ  يارب  یملع  تالکـشم  زا  یخرب  هرابرد  رّکفت  ناـیرج  رد  یناـهگان  روط  هب  ارهاـظ  هک  ییون  ياههشیدـنا  شیادـیپ  رب  دـنهدیم 
صخـش هشیدـنا  لـقع و  زا  ثعبنم  ار  ماـهلا  عون  نیا  اـهنآ  دـننکیم . قـالطا  ار  دوهـش »  » اـی ماـهلا »  » حالطـصا دـیآیم ، شیپ  نادنمـشناد 

قفوم و  دشیدنایم ، لکشم  کی  هرابرد  ینالوط  یتدم  يارب  یتقو  ناسنا  الثم  دننادیم . یجراخ  عبنم  کی  زا  هدش  هضافا  هن  و  دنمشیدنا ،
زا سپ  اما  دـهدیم ، تحارتسا  تدـم  نآ  رد  ار  شنهذ  دـنکیم و  اهر  ار  نآ  یتدـم  يارب  ـالومعم  دـنک ، ادـیپ  شیارب  یّلح  هار  دوشیمن 

هرود ار  نآ  دوخ  هک  تحارتسا  هلـصاف  نیمه  رد  دـنیوگیم  ناسانـشناور  دزادرپیم . نآ  هرابرد  ندیـشیدنا  هب  هراـبود  يرکف ، تحارتسا 
لحهار هب  ندیسر  عنام  هک  اهیصلاخان  زا  یخرب  زا  هشیدنا  الّوا  نوچ  دهدیم . خر  رّکفت  راک  رد  یمهم  تارییغت  دنمانیم ، يرکف  تناضح 
تحار دشابیم ، لکـشم  هرابرد  رکفت  موادـت  هجیتن  هک  يدایز  یگتـسخ  زا  تحارتسا  هلـصاف  رد  نهذ  ایناث  دوشیم . اهر  دـندوب ، بولطم 

. دش دهاوخ  يرتشیب  يافص  یگدامآ و  یباداش و  ياراد  دشیدنیب  روبزم  لکشم  هب  هرابود  تحارتسا  زا  دعب  هک  یماگنه  سپـس  دوشیم و 
البق هک  یطباور  زا  یخرب  ندش  نشور  ثعاب  هک  دوشیم  داجیا  روبزم  لکشم  نوماریپ  ناسنا  تاعالطا  رد  مظن  یهدنامزاس و  یعون  اثلاث 

ناسانـشناور زا  یخرب  یتـح  دوشیم . لکـشم  لـح  هب  یباـیهار  هجیتـن  رد  هزاـت و  يراـکفا  شیادـیپ  بجوم  نینچمه  دـندوبن و  راکـشآ 
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. دباییم همادا  يوحن  هب  زین  يزغم  ياهـشالت  زا  ياهراپ  ارهاظ  دیآیم و  دوجو  هب  لکـشم  هب  تبـسن  هاگآدوخان  رکفت  یعون  هک  دـندقتعم 
«1»

، نآ ینید  نییبت  دننکیم و  هئارا  ار  نآ  قاّلخ » رّکفت   » ریـسفت نییبت و  نایرج  رد  رـصاعم  ناسانـش  ناور  هک  ماهلا  یملع  نییبت  نایم  عقاو  رد 
تایلمع زغم و  رد  هدش  ماجنا  کیژولویزیف  تایلمع  هدودـحم  رد  اهنت  ماهلا ، نییبت  هلأسم  رد  رـصاعم  ناسانـشناور  درادـن . دوجو  يداضت 

زغم و کـیژولویزیف  تاـیلمع  هراـبرد  ار  ناسانــشناور  رظن  هـچرگ  نّیدـتم ، درف  کـی  اـما  دـنوشیم . فـقوتم  نآ ، هارمه  یتخانــشناور 
نیا حطس  زا  یلو  دراد  لوبق  نآ ، هارمه  یتخانشناور 

______________________________

.330 ص 328 - ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 1)
 285 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اـضتقا تسا ، یتسه  ملاع  رد  اـهزیچ  ماـمت  ّربدـم  بحاـص و  هک  لاـعتم  دـنوادخ  تساوخ  یهاـگ  هک  تسا  دـقتعم  دوریم و  رتارف  ریـسفت 
دنوادـخ هک  قیاـقح  زا  ياهراـپ  ییاسانـش  فـشک و  هب  ار  اـهنآ  هک  دـنک  میظنت  يروـط  مدرم  زا  یخرب  رد  ار  رکفت  تاـیلمع  هک  دـنکیم 

هب دوهـش »  » تروص هب  یناـهگان  روط  هب  روبزم  قیاـقح  هک  دـسریم  رظن  هب  هجیتـن  رد  دـیامن . ییاـمنهار  دـنک ، ماـهلا  اـهنآ  هب  دـهاوخیم 
هب دیآ ؛ شیپ  ماهلا  تلاح  دارفا ، زا  یخرب  يارب  قاّلخ » رّکفت   » تاقوا ریغ  رد  هک  دنکیم  اضتقا  ادخ  تساوخ  یهاگ  دـباییم . هار  ناشنهذ 

. دنکیم ماهلا  دوخ  ناگدنب  رگید  ناگداتسرف و  ایبنا و  هب  دنک  هدارا  دنوادخ  تقو  ره  هک  بیترت  نیا 
الثم دراد . یگنهامه  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  اب  نآ  ینید  موهفم  هب  هک  دناهدرک  ریسفت  يروط  ار  ماهلا  ناملـسم ، نیـشیپ  ناسانـشناور 

ألم ای  توکلم  اب  سفن  طابترا  زا  یشان  دهدیم ، خر  ایؤر ، تروص  هب  باوخ  رد  ای  يرادیب  رد  مدرم  زا  یخرب  يارب  هک  ار  ماهلا  انیس ، نبا 
«1 . » دنادیم یلعا 

تیادـه قح  تمـس  هب  یحو  ماهلا و  قیرط  زا  ار  مدرم  زا  یخرب  رّکفت  هک  دـنکیم  ءاضتقا  ناحبـس  دـنوادخ  تساوخ  یهاگ  هک  روطنامه 
، ناشتلفغ تجاجل و  رابکتسا و  لیلد  هب  ار  مدرم  زا  رگید  یخرب  رّکفت  هک  دنکیم  باجیا  نینچ  یهاگ  یهلا  ّتیـشم  نیمه  نینچمه  دنک ،

. دراد هگن  رود  قح  زا 
ْنِإ َو  اًلِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِدْـشُّرلا ال  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَـیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس 

ّربکت قحان  هب  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  يدوز  هب   » َنِیِلفاغ اـْهنَع  اُوناـک  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  اًـلِیبَس  ُهوُذِـخَّتَی  ِّیَغلا  َلـِیبَس  اْوَرَی 
هار رگا  دـنروآیمن و  نامیا  نآ  هب  دـننیبب  ار  ياهناشن  هیآ و  ره  رگا  هک ) يروطب   ) میزاسیم فرـصنم  دوخ  تایآ  هب  ناـمیا  زا  دـنزرویم 

قیرط رگا  دننکیمن و  باختنا  ار  دوخ  هار  دننیبب  ار  تیاده 
______________________________

راد توریب : موس ، پاـچ  برع ، هاگدـید  زا  یـسانشناور  نوماریپ  یثحب  انیـس ، نبا  دـنع  یّـسحلا  كاردـالا  یتاـجن : ناـمثع  دـمحم  (- 1)
ص 216. ، 1680 قورشلا ،

 286 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » دندوب لفاغ  نآ  زا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا ) همه   ) دننکیم باختنا  ار  دوخ  هار  دننیبب  ار  یهارمگ 

ایؤر باوخ و  ب -

دناهدیـشوک خیرات  فلتخم  راودا  رد  نادنمـشناد  تسا و  مدرم  نایم  رد  جیار  یلومعم و  یناور  ياههدـیدپ  زا  یکی  ندـید ، باوخ  هلأسم 
. دنسانشب ار  شلماوع  دننک و  ریسفت  ار  نآ 
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رد ناسنا  هک  دنتـسه  یتاساسحا  هجیتن  اهباوخ  زا  یخرب  نانآ  رظن  هب  دـناهدرک . ریـسفت  هیجوت و  یفلتخم  ياهتروص  هب  ار  هلأـسم  نیا  اـهنآ 
تاساسحا هجیتن  ای  دنشاب و  ساوح  رد  یجراخ  لماوع  ریثأت  زا  یشان  روبزم  تاساسحا  هک  نیا  زا  معا  دنکیم ، سح  ار  اهنآ  باوخ  نیح 

تـسا ییاهراک  هب  رکف  لاغتـشا  همادا  هجیتن  رد  اهباوخ  زا  رگید  یخرب  دنیآیم . دوجو  هب  ندب  دوخ  رد  هک  یینورد  ّرثؤم  لماوع  زا  یـشان 
ناـیم رد  دـشابیم . هتـشذگ  ثداوـح  زا  یخرب  يروآداـی  زا  تراـبع  اـهنآ  زا  ياهراـپ  تسا و  هتـشاد  لوغـشم  ار  صخـش  يرادـیب  رد  هک 

ياـههزیگنا ناـیب  کیلبمـس  شور  اـیؤر  هیرظن ، نیا  ساـسا  رب  تسا . دـیورف  هیرظن  باوـخ  ریبـعت  هراـبرد  هیرظن  نیرتـجیار  ناسانـشناور ،
. دشابیم ناسنا  هاگآدوخان 

نآ هژیوب  دوشیم ، میاهدرک  هراشا  اهنآ  هب  الاب  رد  اـم  هک  ییاـهباوخ  عاونا  لـماش  اـهنت  باوخ »  » هراـبرد رـصاعم  ناسانـش  ناور  تاـقیقحت 
زا هدرپ  هک  هقداص  ياهایؤر  تسار و  ياهباوخ  ضرعتم  اهنآ  دنتـسه . هاگآدوخان  ياههزیگنا  هدننک  نایب  دـیورف  هیرظن  قبط  هک  ییاهباوخ 

نانچ دـتفایم ، قافتا  مدرم  زا  یخرب  يارب  هاگباوخ  عون  نیا  هک  یتروص  رد  دـناهدشن . درادیمرب ، دـهدیم  خر  هدـنیآ  رد  هک  ییاهراک 
. تسا هدش  رکذ  زین  نایدا  رد  هک 

زا یتـقو  نآرق  « 2 . » تسا مهبم  ناشیرپ و  مهرب و  مهرد و  ياـهباوخ  مـالحا ، ثاغـضا  دـنکیم . رکذ  ار  اـیؤر »  » و مـالحا » ثاغـضا   » نآرق
هراشا اهنآ  هب  البق  ام  و  هتفرگ ، رارق  ناسانشناور  ریسفت  ثحب و  دروم  هک  دنکیم  هراشا  ییاهباوخ  نآ  هب  دیاش  دربیم  مان  مالحا  ثاغضا 

______________________________

.146 فارعا : (- 1)
. تسا لکشم  ناشریبعت  هک  دوشیم  هتفگ  یناشیرپ  شوشم و  ياهباوخ  هب  مالحا » ثاغضا  : » هک تسا  هدمآ  طیسولا  مجعملا  رد  (- 2)

 287 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ایبنا هب  ار  یـصخشم  ماهلا  ای  یحو  یعون  نآ ، نایرج  رد  دنوادخ  هک  تسا  هقداص  يایؤر  نامه  يانعم  هب  اهنت  نآرق  رد  ایؤر  اما  میاهدرک .

هرابرد هک  تسا  نامه  اـههنومن ، زا  یکی  دـهدیم . ربخ  اـهنآ  هب  ار  هدـنیآ  ثداوح  اـی  دـنکیم و  اـقلا  مدرم ، رگید  دوخ و  ناگداتـسرف  و 
. تسا مالّسلا  هیلع  لیعامسا  شدنزرف  حبذ  لوغشم  هک  دنیبیم  باوخ  وا  تسا . هدمآ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  يایؤر 

َنِم ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاـق  يَرت  اذ  اـم  ْرُْظناَـف  َکَُـحبْذَأ  یِّنَأ  ِماـنَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  َلاـق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف 
يدشر رـسپ ) نآ   ) هک هاگنآ   » َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق  ُمیِهاْربِإ  ای  ْنَأ  ُهاْنیَدان  َو  ِنِیبَْجِلل  ُهََّلت ، َو  امَلْـسَأ  اَّمَلَف  َنیِِرباَّصلا 

: تفگ میهاربا  تفاتش  لمع  یعس و  هب  وا  اب  تفای و 
: تفگ تسیچ ؟ وت  رظن  رگنب  منک ، حبذ  ار  وت  دیاب  هک  مدید  باوخ  رد  نم  مدنزرف !

. تفای یهاوخ  نارباص  زا  ارم  ادخ  تساوخ  هب  نک ، ارجا  يراد  روتسد  هچ  ره  مردپ ،
باوـخ رد  ار  هچنآ  میهاربا ، يا  هک  میداد  ادـن  ار  وا  داـهن ، كاـخ  رب  ار  وا  نیبـج  مـیهاربا  دـندش و  هداـمآ  میلـست و  ود  ره  هـک  یماـگنه 

«1 .« » میهدیم ازج  ار  ناراکوکین  هنوگ ، نیا  ام  يداد ، ماجنا  یتفای  تیرومأم 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  فسوی  ترضح  باوخ  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  هقداص  يایؤر  رگید  هنومن 

یلَع َكایْؤُر  ْصُـصْقَت  َّیَُنب ال  ای  َلاق  َنیِدِـجاس  ِیل  ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًاـبَکْوَک  َرَـشَع  َدَـحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ  َِتبَأ  اـی  ِهِیبَأـِل  ُفُسُوی  َلاـق  ْذِإ 
ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ِناْسنِْإِلل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ًاْدیَک  ََکل  اوُدیِکَیَف  َِکتَوْخِإ 

______________________________

.105 - 102 تافاص : (- 1)
 288 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مربارب رد  هام  دیـشروخ و  هراتـس و  هدزای  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  نم  مردـپ ! تفگ : شردـپ  هب  فسوی  هک  ار  یماـگنه  رآ ) رطاـخ  هب  » )
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هک ارچ  دنـشکیم ، كانرطخ  هشقن  وت  يارب  هک  نکم  وگزاب  تناردارب  اب  ار  دوخ  باوخ  زیزع ! دنزرف  يا  تفگ : بوقعی  دننکیم . هدجس 
«1 .« » تسا ناسنا  راکشآ  نمشد  ناطیش 

مارتحا هب  دندش  دراو  وا  رب  یتقو  اهنآ  دناوخ و  شیوخ  دزن  ار  دوخ  نیدـلاو  ناردارب و  يو  هک  تسویپ  ققحت  هب  یتقو  فسوی  يایؤر  نیا 
. دنداتفا هدجس  هب  شماقم  زا  لیلجت  رد  و 

 ... اقَح یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْءُر  ُلیِوَْأت  اذه  َِتبَأ  ای  َلاق  َو  ًادَّجُس  َُهل ، اوُّرَخ  َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَر  َو 
دوب یباوخ  ریبعت  نیا  ردپ ! تفگ : فسوی  دندرک و  هدجس  ار  ادخ  وا ) رادید   ) هنارکـش هب  یگمه  دناشن و  تخت  رب  ار  دوخ  ردام  ردپ و  «و 

«2  ...« » دینادرگ ققحم  عقاو و  ار  باوخ  نآ  نم  يادخ  هک  مدید  شیپ  زا  هک 
رد ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  رکذ  تفر ، هیبیدـح  هب  هک  یلاس  نامه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  باوخ  ناـیرج  نینچمه ، نآرق 

. دنکیم فاوط  ار  ادخ  هناخ  تسا و  هدش  دراو  هّکم  هب  هک  دوب  هدید  باوخ 
 ... َنُوفاَخت َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل 

لد اب  مارحلا  دجسم  هب  هتبلا  نانمؤم  امش  دید و  ایؤر  ملاع  رد  هک  تخاس  ققحم  راکـشآ و  ار  شلوسر  باوخ  تقیقح  قدص و  ادخ  هتبلا  »
اهرس دیوش و  دراو  نمیا 

______________________________

.5 ، 4 فسوی : (- 1)

.100 فسوی : (- 2)
 289 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1  ...« » دیرآ ياجب  ساره  سرتیب و  مارحا  ریصقت  لامعا  دیشارتب و 
باوخ يارجام  زین  و  « 2  » فسوی طسوت  ناشباوخ  ریبعت  مالّـسلا و  هیلع  فسوی  ینادنزمه  ناوج  ود  نآ  ندـید  باوخ  نایرج  نآرق ، زین  و 
هـشوخ تفه  دـندروخ و  ار  قاچ  واگ  تفه  رغـال  واـگ  تفه   » هک دوب  هدـید  باوخ  رد  رـصم  هاـشداپ  تسا . هدرک  رکذ  ار  رـصم  هاـشداپ 

«4 . » درک ریبعت  شیارب  ار  باوخ  نیا  مالّسلا  هیلع  فسوی  و  « 3 « » دندرک دوبان  ار  زبس  هشوخ  تفه  کشخ ،
زین و  تسا » ناطیـش  زا  هتفـشآ  باوخ  و  ادـخ ، بناـج  زا  قداـص  ياـیؤر  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 

«5 «. » تسا تّوبن  ءزج  زا 46  ءزج  کی  حلاص ، درف  قداص  يایؤر  : » دومرف
هچنآ هب  ار  باوخ  اهنآ  تسا . هتشاد  يدایز  ریثأت  ناملسم  نادنمـشیدنا  ياههیرظن  يریگلکـش  رد  نیتسار » باوخ   » هرابرد نآرق  تاریبعت 

هب هیودرم  نبا  متاح و  یبا  : » دنکیم لقن  نینچ  دوخ  ریسفت  رد  یسولآ  الثم  دننکیم . نییبت  ریـسفت و  تسا ، هدمآ  نآ  هرابرد  نآرق  رد  هک 
يزیچ باوخ  رد  دـباوخیم و  هک  یـسک  يایؤر  زا  متفگـش  رد  تفگ : باطخ  نبرمع  هک  دـناهدرک  تیاور  رماع  نب  میلـس  زا  دوخ  دانـسا 

يرادـیب رد  باوخ  يارجام   ) تسا تسد  اـب  ندرک  سمل  نتفرگ و  دـننام  شیاـیؤر  یلو  دوب ، هدرکن  روطخ  شنهذ  هب  الـصا  هک  دـنیبیم 
ار نآ  ّرـس  یهاوخیم  دومرف : رمع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دتفایمن . یقافتا  چـیه  دـنیبیم و  باوخ  ناسنا  مه  یهاگ  اما  دـهدیم ) خر  اقیقد 

(: دناوخ ار  هیآ  نیا  و   ) میوگب تیارب 
 ... یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِسُْری  َو  َتْوَْملا  اَْهیَلَع  یضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  اِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا 

، دـنکیم ضبق  ار  شحور  باوخ  لاـح  رد  زین  هدیـسرن  ارف  شگرم  زونه  هک  ار  نآ  دریگیم و  ار  قـلخ  حاورا  گرم  تقو  هک  تسادـخ  »
هدرک شگرم  هب  مکح  هک  ار  نآ  سپس 

______________________________

.27 حتف : (- 1)
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.41 ، 36 فسوی : (- 2)
.43 فسوی : (- 3)

.49 - 47 فسوی : (- 4)
ینغلا دبع  هتـشون  مانملا ، ریبعت  یف  مانالا  ریطعت  باتک  هیـشاح  رد  هدش  پاچ  مالحالا ، ریـسفت  یف  مالکلا  بختنم  نیریـس : نب  دمحم  (- 5)

ص 2. 1347 ه ، رصم ، یسلبانلا ،
 290 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1  ...« » گرم نیعم  تقو  ات  دتسرفیم  شندب  هب  هدرکن  هک  ار  نآ  درادیم و  هاگن  ار  شناج 
هچنآ و  هقداص ، يایؤر  دنیبیم  نامـسآ  رد  تسادخ  دزن  هک  یماگنه  حور  هک  ار  هچنآ  دربیم ، دوخ  دزن  ار  همه  حاورا  دنوادخ  نیاربانب ،

«2 . » تسا هبذاک ) يایؤر   ) نیغورد باوخ  دنیبیم ، ندب  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  هک  ار 
هقداص يایؤر  انیس ، نبا  الثم  دناهتفرگ . رارق  نآرق  ریثأت  تحت  باوخ ، ریبعت  ریسفت و  رد  ناملسم  هفسالف  هک  مینیبیم  اراکشآ  یبوخب و  ام 

نیغورد هتفـشآ و  ياهباوخ  و  دنادیم ، دـنوادخ  زا  ماهلا  ای  یحو  تفایرد  باوخ و  ماگنه  هب  العا  ألم  ای  توکلم  اب  حور  طابترا  هجیتن  ار 
«3 . » ناسنا حور  رد  یمسج  تاساسحا  ریثأت  زا  یشان  ار 

نکاـما رد  دوشیم و  ادـج  ندـب  زا  باوخ  ماـگنه  ناـسنا  حور  هک  دـندقتعم  ناـسنا ، یحور  ياوـق  رارـسا  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  ادـیدج 
شدرگ ماـگنه  هب  حور  هک  دـننادیم  ییاـهنامه  دـنیبیم  باوـخ  رد  ناـسنا  هک  ار  هچنآ  ره  اـهنآ  دزادرپیم . تحایـس  ریـس و  هب  یفلتخم 

«4 . » دنکیم هدهاشم 
كرتشم دوشیم ، ادـج  ندـب  زا  باوخ  ماگنه  هب  حور  هک  هطقن  نیا  رد  میدرک ، لـقن  ـالبق  هک  ناملـسم  نادنمـشیدنا  هیرظن  اـب  هیرظن  نیا 

ألم هب  تسا  نکمم  دوشیم  ادج  ندب  زا  حور  یتقو  دـندقتعم  ناملـسم  نارکفتم  هک  نیا  نآ  دراد و  توافت  نآ  اب  رظن  کی  زا  یلو  تسا .
تلاح نیا  رد  نوچ  دـسرن و  العا  ألم  هب  تسا  نکمم  دـنک و  تفایرد  هقداص  يایؤر  تروص  هب  ار  ماهلا  یحو و  اج  نآ  زا  دـسرب و  ـالعا 

نادنمشیدنا دننام  رصاعم  ناواک  ناور  اما  تسا . هتفـشآ  ياهباوخ  اهنت  دنیبیم  هچنآ  دراد ، رارق  یمـسج  تاساسحا  ریثأت  تحت  اصوصخم 
. دننکیمن هقداص  ياهایؤر  و  مالحا ) ثاغضا   ) هتفشآ ياهباوخ  نایم  قرف  هب  یهّجوت  ناملسم 

______________________________

.42 رمز : (- 1)
،1301 قالوب ، هیریما  هناخپاچ  هرهاق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  یناعملا  حور  يدادغبلا : یـسولألا  دومحم  دّیـسلا  نیدلا  باهـش  لضفلا  وبا  (- 2)

ص 409. ج 2 ،
ص 217. انیس ، نبا  دنع  یسحلا  كاردالا  یتاجن : نامثع  دمحم  (- 3)

.99 ص 96 - ، 1973 یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب : ثیدحلا ، ملعلا  نآرقلا و  لفون : قازرلا  دبع  (- 4)
291 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  یشومارف  يروآدای و  متفه  لصف 

هراشا

هلباقم يارب  ار  ام  هتشذگ ، ياهتراهم  تامولعم و  يروآدای  هک  ارچ  دراد  يدایز  رایـسب  تیمها  ناسنا  یگدنز  رد  يروآدای  رکذت و  هلأسم 
نیا دنکیم و  کمک  ام  هب  هزات  قیاقح  فشک  دیدج و  تاعالطا  بسک  روظنم  هب  تفرشیپ  همادا  رد  و  دزاسیم ، اناوت  هدنیآ  تالکشم  اب 
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. دوشیم بوسحم  يرشب  ندمت  یملع و  تفرشیپ  لماکت  رد  مهم  ياهلأسم  دوخ 
امئاد لاثم ، روط  هب  تسا . یناوارف  تیمها  زیاح  زین  ینید  رظن  زا  دراد ، ناسنا  یلمع  یملع و  یگدـنز  رد  هک  یتّیمها  رب  هوالع  يروآدای » »

شاداپ و ازج و  زور  ترخآ و  يروآدای  زین  تسا و  هدومرف  اطع  دنوادخ  هک  یناوارف  ياهتمعن  تالّـضفت و  يروآدای  و  ندوب ، ادخ  دای  هب 
یقالخا لیاضف  هب  ندـش  هتـسارآ  حـلاص و  لمع  اوقت و  هب  ار  ناسنا  اریز  تسا ، یناوارف  تیمها  ياراد  تسا ، ناسنا  راـظتنا  رد  هک  يرفیک 

نآرق تسا . دـنمدوس  یکین ، ریخ و  نتفای  ققحت  يارب  ناسنا و  يارب  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  يروآدای ، رکذـت و  نیاربانب ، درادیماو .
: تسا هدش  رارکت  رایسب  نآرق  رد  ریز ، تارابع  ریظن  و  تسا . هدرک  قیوشت  ادخ  دای  هب  ار  مدرم  تایآ ، زا  يرایسب  رد  میرک 

ا (، » دنوش رکذتم  دیاش  « ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  (، » دیوشیم رکذتم  رتمک  « ) َنوُرَّکَذـَت ام  اًلِیلَق  (، » دـیوشیمن رکذـتم  ایآ  سپ  « ) َنوُرَّکَذَـتَت الَف  َأ  »
هشیدنا درخ و  نابحاص  ات  « ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  (، » دنوش رکذتم  دیاش  « ) َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  « ،)؟ دنوشیمن رکذتم  ایآ  سپ  « ) نورّکّذی الف 

یـسک نادـنمدرخ  زجب  « ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَـی  ام  َو  (، » دـنوشیم رکذـتم  درخ  نابحاص  اهنت  « ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَـتَی  امَّنِإ  (، » دـنریگ دـنپ 
(. دوشیمن رکذتم 

 292 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هدرک لزان  وا  رب  ار  نآرق  هدومرف و  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  يداـیز  تاـیآ  نآرق  رد 

اهنآ زا  هک  هتـشذگ - ناگداتـسرف  ایبنا و  میلاعت  دای  هب  نینچمه  و  ترخآ ، باسح  زیخاتـسر و  زور  یتسرپاتکی و  داـی  هب  ار  مدرم  اـت  تسا 
: تایآ نیا  زا  ییاههنومن  کنیا  دزادنیب و  دندوب -، هدرک  ناششومارف  هدنام و  لفاغ 

َءاِیلْوَأ ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  َو ال  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُِعبَّتا  َنِینِمْؤُْمِلل  يرْکِذ  َو  ِِهب  َرِْذُنِتل  ُْهنِم  ٌجَرَح  َكِرْدَـص  ِیف  ْنُکَی  الَف  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ٌباتِک 
هلیسو هب  هک  تسا  نآ  فده  یشاب و  هتشاد  هنیـس  رد  یتحاران  نآ  هیحان  زا  دیابن  هدش و  لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا   » َنوُرَّکَذَت ام  اًلِیلَق 
فرط زا  هک  يزیچ  زا  نیارباـنب ) . ) ناـنمؤم يارب  تسا  يرکذـت  یهد و  میب  ناشتـسردان ) لاـمعا  دـیاقع و  دـب  بقاوـع  زا  ار  ناـگمه   ) نآ

«1 .« » دیوشیم رکذتم  رتمک  اما  دینکن ، يوریپ  وا  زج  يرگید  ياهدوبعم  ناتسرپرس و  زا  دینک و  يوریپ  هدش  لزان  امش  رب  ناتراگدرورپ 
همه ات  مدرم ، مومع )  ) يارب تسا  یغالبا  نآرق )  ) نیا  » ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَّذَِـیل  َو  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنَأ  اوُمَْلعَِیل  َو  ِِهب  اوُرَذـُْنِیل  َو  ِساَّنِلل  ٌغـالَب  اذـه 

«2 .« » دنریگ دنپ  هشیدنا ) و   ) زغم نابحاص  ات  تسا و  دحاو  دوبعم  وا  دننادب  دنوش و  راذنا 
َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکْلبَق  ْنِم  ٍریِذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  ْنِکل  َو  اْنیَدان  ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو 

______________________________

.3 ، 2 فارعا : (- 1)
.52 میهاربا : (- 2)

 293 ص : یسانشناور ، نآرق و 
رد ار  راـبخا  نیا  هک   ) دوب وت  راـگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  نیا  یلو  میداد ، ادـن  اـم  یـسوم ) هب   ) هک یناـمز  يدوبن  روط  هوک  فرط  رد  وت  »

«1 .« » دندرگ رکذتم  دیاش  دماین ، اهنآ  يارب  ياهدننک  راذنا  چیه  وت  زا  لبق  هک  ینک  راذنا  ار  یموق  نآ  هلیسو  هب  ات  داهن ) ترایتخا 
ّربدت نآ  تایآ  رد  ات  میاهدرک  لزان  وت  رب  هک  تکربرپ  تسا  یباتک  نیا   » ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک 

«2 .« » دنوش رکذتم  هشیدنا ) و   ) زغم نابحاص  دننک و 
«3 .« » دنوش رکذتم  ات  میتخاس  ناسآ  وت  نابز  رب  ار  نآرق )  ) نآ ام   » َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 

«4 .« » زاس رکذتم  نآرق  تایآ  هب  تسا  ناسرت  تمایق  باذع  هدعو  زا  هک  ار  سک  نآ  سپ  ِدیِعَو ...«  ُفاخَی  ْنَم  ِنآْرُْقلِاب  ْرِّکَذَف  ... 
«5 .« » تسا دنمدوس  نانمؤم  يارب  رکذت  اریز  هد ، رکذت  هتسویپ  و   » َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو 

ریغ وت  يربمایپ  هفیظو  هک  زاس  رکذتم  یهلا ) ياهتمکح  هب   ) ار قلخ  وت  لوسر ، يا   » ٌرِّکَذُم َْتنَأ  امَّنِإ  ْرِّکَذَف 
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______________________________

.46 صصق : (- 1)
.29 ص : (- 2)

.58 ناخد : (- 3)
.45 ق : (- 4)

.55 تایراذ : (- 5)
 294 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » تسین نیا  زا 

یشومارف فلا -

دراوم يرایـسب  رد  تسا و  روآ  ناـیز  شیارب  هتبلا  نیا  دراد و  رارق  یـشومارف  ضرعم  رد  هراومه  هک  تسا  نیا  ناـسنا  تالکـشم  زا  یکی 
. دوشیم یگدنز  تالکشم  رب  وا  هبلغ  عنام 

رارق یـسررب  دروم  ار  نآ  میهافم  مینک و  هعجارم  تایآ  نیا  هب  رگا  اـم  تسا . هدرک  رکذ  ار  یـشومارف  هلأـسم  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  نآرق 
-1 « 2 : » درک هصـالخ  ریز  دراوم  رد  ار  اـهنآ  ناوتیم  هک  تسا  هدـمآ  ینعم  دـنچ  هب  تاـیآ ، رد  یـشومارف  هلأـسم  هک  میباـییم  رد  میهد ،

یـشومارف نامه  نیا  دوشیم ، ضراع  نهذ  رب  ناسنا ، یلبق  هدـمآ  تسد  هب  تاعالطا  صاخـشا و  یماـسا  ثداوح و  دروم  رد  هک  ینایـسن 
رارق یـسررب  دروم  ار  یـشومارف  عون  نیا  ناسانـشناور  دـهدیم . تسد  مدرم  هب  تاـمولعم ، لخادـت  محازت و  هجیتن  رد  هک  تسا  یلومعم 

. دناهدش لیاق  قرف  قح » لخادت ال   » و قباس » لخادت   » ینعی لخادت  عون  ود  نایم  اهنآ  دننادیم . تامولعم  لخادت  زا  یشان  ار  نآ  دناهداد و 
. دشاب هدیماجنا  یلبق ، هدش  هتخومآ  داوم  فیعضت  هب  دیدج ، داوم  يریگدای  هک  دیآیم  دیدپ  یماگنه  قباس  لخادت 

ره دریذپیم . تروص  میاهتفرگ  دای  ادـیدج  هک  يداوم  يروآدای  رب  قباس  تامولعم  اهتیلاعف و  تاداع و  ریثأت  ببـس  هب  زین  قح  لخادـت ال 
تردـق هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  رتناـسآ  رتهب و  دـیدج  داوم  يروآداـی  دـشاب  رتمک  اـم  هتـشذگ  ياـهتیلاعف  تاـعالطا و  هچ 

: دیامرفیم هراشا  نینچ  یشومارف  عون  نیا  هب  نآرق  « 3 . » دشابیم اهرتگرزب  زا  رتشیب  هتشذگ  ثداوح  تایئزج  يروآدای  رد  ناکدوک 
یْسنَت الَف  َُکئِْرُقنَس 

______________________________

.21 هیشاغ : (- 1)
.184 ص 182 - هتفالخ ، ناسنالا و  میوقت  ۀفسلف  مالّسلا ، هیلع  مدآ  یلوخلا : یهبلا  (- 2)

نامثع دـمحم  شیاریو  لیعامـسا ، نیدـلا  داـمع  دـمحم  همجرت  ملعتلا ، زتاـفول : تبازیلا ف . يـالوژ ، ردراوه ، کیندـم ، فنراـس ا . (- 3)
.157 ص 152 - ، 1981 قورشلا ، راد  توریب : یتاجن ،

 295 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » ینکن شومارف  چیه  ات  مینکیم  تءارق  ررکم )  ) وت رب  ار  نآرق  تایآ  ام  «و 

اب عوضوم  دنچ  هرابرد  دهاوخیم  الثم  ای  دنکیم ، شومارف  ییاج  رد  ار  يزیچ  ناسنا  هک  نانچ  تسا . وهـس  يانعم  يواح  هک  ینایـسن  - 2
نآ هنومن  دروآیم . دای  هب  یتدم  زا  سپ  دنکیم و  شومارف  مه  ار  یضعب  دنکیم و  تبحص  اهنآ  زا  یضعب  هرابرد  اما  دنک  وگتفگ  یسک 

: دنکیم لقن  مالّسلا  هیلع  یسوم  ناوج  رفسمه  هرابرد  نآرق  هک  تسا  ینایرج 
تفگ عشوی )  ) وا  » ًابَجَع ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس ، َذَخَّتا  َو  ُهَرُکْذَأ  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  اَّلِإ  ُهِیناْسنَأ  ام  َو  َتوُْحلا  ُتیِسَن  یِّنِإَف  ِةَرْخَّصلا  َیلِإ  اْنیَوَأ  ْذِإ  َْتیَأَر  َأ  َلاق 
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وگزاب ار  یهام  نایرج  مدرک  شومارف  اج  نآ  رد  نم  میدرک ) تحارتسا  و   ) میدرب هانپ  هرخـص  نآ  رانک  هب  ام  هک  یماگنه  يراد  رطاـخ  هب 
«2 .« » تفرگ شیپ  ایرد  رد  ار  دوخ  هار  يزیگنا  تفگش  زرط  هب  یهام  درب و  نم  رطاخ  زا  ار  نآ  دای  هک  دوب  ناطیش  نیا  منک ،

: تسا حلاص » دبع   » نآ هب  یسوم  ترضح  نخس  رگید ، هنومن  و 
 ... ُتیِسَن اِمب  ِینْذِخاُؤت  ال  ... 

«3  ...« » نکم هذخاؤم  يراکشومارف  نیا  رطاخ  هب  ارم  تفگ  یسوم  »
. تسناد زین  میدرک - هراشا  نآ  هب  البق  هک  قح -» لخادت ال   » عون زا  ناوتیم  ار  یشومارف  عون  نیا 

______________________________

.6 یلعا : (- 1)
.63 فهک : (- 2)
.73 فهک : (- 3)

 296 ص : یسانشناور ، نآرق و 
: تسا ریز  هیآ  یشومارف  عون  نیا  ياههنومن  زا  یکی  عوضوم . هب  هجوت  مدع  يانعم  هب  یشومارف  - 3

 ... ْمُهَیِسَنَف َهَّللا  اوُسَن  ... 
«1 (.« » درک عطق  اهنآ  زا  ار  شتمحر  . ) درک شومارف  ار  اهنآ  زین  ادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  »... 

ینعی مهیـسن »  » دـندرک و یچیپرـس  یلاـعت  يراـب  تعاـطا  زا  دـنوادخ  رماوا  هب  یهّجوـتیب  تلع  هب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  َهَّللا » اوُـسَن   » ياـنعم
: تسا ریز  هیآ  یشومارف  عون  نیا  رگید  هنومن  زین  و  تشاذگاو . ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  تشادزاب و  اهنآ  زا  ار  دوخ  لضف  زین  دنوادخ 

 ... ْمُهَسُْفنَأ ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 
«2  ...«. » دیشابن درک ، راتفرگ  یشومارف ) دوخ   ) هب ار  اهنآ  زین  ادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  یناسک  نوچمه  «و 

: تسا یشومارف  عون  نیمه  زا  زین  تسا ، هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  مدآ  هب  ریز  هیآ  رد  هک  ینایسن 
يارب يراوتـسا  مزع  درک ، شومارف  وا  اما  میدوب ، هتفرگ  نامیپ  لبق  زا  مدآ  زا  ام   » ًامْزَع َُهل ، ْدَِجن  َْمل  َو  َیِـسَنَف  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََـقل  َو 

«3 .« » میتفاین وا 
______________________________

.67 هبوت : (- 1)
ترخآ يارب  شیپ  زا  ایند ، رد  حـلاص  لمع  ماجنا  اـب  هک  درب  ناـشدای  زا  ادـخ  هک : تسا  نیا  ْمُهَـسُْفنَأ » ْمُهاـْسنَأَف   » ياـنعم . 19 رشح : (- 2)

. دننک هریخذ  يریخ  شیوخ ،
.15 هط : (- 3)

 297 ص : یسانشناور ، نآرق و 
درک و شومارف  ار  ادخ  یهن  هجیتن  رد  « 1 .« » دش تسس  دوب  هتـسب  ادخ  اب  هک  يدهع  زا  ياهظحل ، يارب   » مدآ بلق  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

. داتفا اطخ  ماد  رد  دروخ و  بیرف  ناطیش ، ياوغا  هسوسو و  رثا  رد 

ناطیش یشومارف و  هطبار  ب -

دنکیم ذوفن  وا  رد  دهدیم ، تسد  ناسنا  هب  هک  يراکشومارف  قیرط  زا  ناطیش  هک  تسا  هدرک  نشور  ار  بلطم  نیا  نآرق  تایآ  زا  یخرب 
تلفغ ثعاب  زین  یهاگ  هک  نانچ  دزرو . تلفغ  تسا ، نآ  رد  شتحلـصم  هک  مهم  ياهراک  زا  یخرب  ماجنا  زا  انایحا  هک  درادیم  او  ار  وا  و 
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، وهس زا  یشان  یـشومارف  هرابرد  ثحب  ماگنه  البق  ام  دوشیم . یهلا  رماوا  زا  تعاطا  رد  وا  يراگنا  لهـس  ناحبـس و  دنوادخ  دای  زا  ناسنا 
ناطیش اهنت  : » تفگ وا  دنکیم . لقن  یهام  ندرک  شومارف  دروم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ناوج  رفـسمه  نخـس  هک  میدرک  رکذ  ياهیآ 

: دهدیم هئارا  ار  ناسنا  یشومارف  رد  ناطیش  تلاخد  زا  يرگید  ياههنومن  ریز  تایآ  درب .» نم  رطاخ  زا  ار  یهام )  ) نآ دای 
َعَم يرْکِّذلا  َدَْعب  ْدـُعْقَت  الَف  ُناْطیَّشلا  َکَّنَیِْـسُنی  اَّمِإ  َو  ِهِْریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اِنتایآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو 

دنزادرپب و يرگید  نخـس  هب  ات  نادرگب  يور  اهنآ  زا  ییامن  هدهاشم  دـننکیم  ازهتـسا  ار  ام  تایآ  هک  ار  یناسک  تقو  ره   » َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا 
«2 .« » نیشنم رگمتس  هورگ  نیا  اب  رگید  يدش  ادخ  مالک  رکذتم  نآ  زا  دعب  دربب ، وت  دای  زا  ناطیش  رگا 

َنوُرِساْخلا ُمُه  ِناْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا 
______________________________

ص 183. هتفالخ ، ناسنالا و  میوقت  ۀفسلف  مالّسلا ، هیلع  مدآ  یلوخلا : یهبلا  (- 1)
.68 ماعنا : (- 2)

 298 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » دنناراکنایز ناطیش  بزح  دینادب  دنناطیش ، بزح  اهنآ  تسا ، هدرب  اهنآ  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  هدش و  هریچ  اهنآ  رب  ناطیش  »

هک ود  نآ  زا  یکی  نآ  هب  و   » َنِینِـس َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِهِّبَر  َرْکِذ  ُناْطیَّشلا  ُهاْسنَأَف  َکِّبَر  َدـْنِع  ِینْرُکْذا  اَـمُْهنِم  ٍجاـن  ُهَّنَأ ، َّنَظ  يِذَِّلل  َلاـق  َو 
يو رطاخ  زا  شبحاص  دزن  ار  وا  يروآدای  ناطیش  یلو  نک ، يروآدای  رـصم ) ناطلـس   ) تبحاص دزن  ارم  تفگ : دباییم  ییاهر  تسنادیم 

«2 .« » دنام یقاب  نادنز  رد  لاس  دنچ  نآ  لابند  هب  درب و 
، ناشدوخ تحلصم  ریخ و  ندرک  شومارف  یلک  روط  هب  ادخ و  دای  زا  یـشومارف  هب  مدرم  ندرک  راداو  ندرک و  هارمگ  يارب  ناطیـش  حالس 

مه نآ  تسا و  رشب  تشرس  رد  فعـض  هطقن  کی  نیا  اساسا  و  تسا ، ناشدوخ  تاوهـش  هزیگنا و  قیرط  زا  نانآ  رد  وا  ریثأت  ذوفن و  نامه 
. دشابیم يدنمهرهب  تذل و  اههزیگنا و  عابشا  هب  ناسنا  یعیبط  هقالع  زا  یشان 

نآ هویم  زا  هک  یتروص  رد  دوب  هداد  هدعو  وا  هب  ناطیش  نوچ  « 3 ، » دوب قیرط  نیمه  زا  زین  مالّسلا  هیلع  مدآ  سفن  هب  ناطیش  دورو  هزاورد 
ماد هب  درک و  شومارف  ار  ادـخ  یهن  مدآ ، هسوسو ، نیا  رثا  رد  دیـشخب . دـهاوخ  رادـیاپ  یکلم  یگنادواـج و  ار  وا  دروخب  هعونمم  تخرد 

. داتفا ناطیش 
لابند هب  دعب  دزیگنایمرب و  اهنآ  رد  یفلتخم  ياههتساوخ  اهاوه و  ادتبا  ینعی  دوشیم ، طلسم  اهناسنا  همه  رب  قیرط  نیمه  زا  الوصا  ناطیش 

. درادیم ناشزاب  ادخ  دای  زا  هجیتن  رد  دناشکیم و  نآ 
َنِم َناکَف  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 

______________________________

.19 هلداجم : (- 1)

.42 فسوی : (- 2)
ص 184. هتفالخ ، ناسنالا و  میوقت  هفسلف  مالّسلا ، هیلع  مدآ  یلوخلا : یهبلا  (- 3)

 299 ص : یسانشناور ، نآرق و 
 ... ْثَْهلَی ُهْکُْرتَت  َْوأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف ، ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  اِهب  ُهانْعَفََرل  اْنئِش  َْول  َو  َنیِواْغلا 

وا هب  ناطیش  تشگ و  جراخ  اهنآ  روتسد )  ) زا ماجنارس )  ) یلو میداد  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  هک  ار  سک  نآ  تشذگرـس  ناوخب  اهنآ  يارب  «و 
تنس فالخ  رب  رابجا  اما   ) میدربیم الاب  اهشناد ) مولع و  و   ) تایآ نیا  اب  ار  وا  ماقم )  ) میتساوخیم رگا  و  دش . ناهارمگ  زا  تفای و  تسد 

تـسا راه )  ) یگـس نوچمه  وا  درک . يوریپ  شیوخ  سفن  ياوه  زا  دییارگ و  یتسپ  هب  وا  یلو  میتخاس ) اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  اذل  تسام 
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 ...« دنکیم ار  راک  نیمه  زاب  يراذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  درک و  دـهاوخ  نورب  ار  شنابز  زاب و  ار  شناهد  ینک  هلمح  وا  هب  رگا  هک 
«1»

یشومارف نامرد  نآرق و  ج -

یهلا و تایآ  يروآدای  وا و  تالضفت  اهتمعن و  رکذ  دنوادخ و  رمتسم  دای  اب  اهنت  لاعتم ، دنوادخ  زا  لد  تلفغ  زا  یشان  یـشومارف  نامرد 
هتشاد نایب  یشومارف ، عون  نیا  نامرد  ناونع  هب  ار  ادخ  رکذ  ّتیمها  ریز  هیآ  رد  نآرق  تسا . رسیم  باسح  زور  ترخآ و  ندروآ  رطاخ  هب 

: تسا
299 ص :  یشومارف .....  نامرد  نآرق و  یسانشناور 299 ج -  نآرق و  َتیِسَن ...  اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  ... 

«2  ...« » يدرک شومارف  هاگره  ار  تراگدرورپ  نک  دای  و  ... 
. دنکیم فیصوت  درخ » نابحاص   » ناونع اب  ار  نانآ  دیاتسیم و  دنتسه  ادخ  دای  هب  هک  ار  ینانمؤم  نآرق 

______________________________

.176 - 175 فارعا : (- 1)
.24 فهک : (- 2)

 300 ص : یسانشناور ، نآرق و 
َو ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاـماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  ِباـْبلَْألا  ِیلوُأـِل  ٍتاـیَآل  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 
دمآ و نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  املسم   » ِراَّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُـس  اًلِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی 

ولهپ رب  هک  هاگنآ  نتسشن و  نداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  انامه  تسا . لقع  درخ و  نابحاص  يارب  ینشور )  ) ياههناشن زور ، بش و  تفر 
، وت یهزنم  ياهدیرفاین ، هدوهیب  ار  نیا  اهلا  راب  دنیوگیم ) و  ، ) دنشیدنایم نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رارـسا  رد  دننکیم و  دای  دناهدیباوخ 

«1 .« » راد هاگن  شتآ  باذع  زا  ار  ام 
، ماش حبـص و  زور و  بش و  هک  تسا  هدومرف  رما  ام  هب  دـنوادخ  تسا ، لد  تلفغ  یـشومارف و  رگنامرد  لاـعتم  يادـخ  داـی  هک  اـج  نآ  زا 

. میشاب وا  دای  هب  هراومه 
ماش حبص و  و  دینک . دای  رایسب  ار  ادخ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » اًلیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَس  َو  ًارِیثَک  ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

«2 .« » دییامن حیبست  ار  وا 
 ... ْمُِکبُونُج یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  َةالَّصلا  ُُمْتیَضَق  اذِإَف 

«3  ...« » دیاهدیباوخ ولهپ  هب  هک  یماگنه  هب  نتسشن و  نداتسیا و  لاح  رد  دینک  دای  ار  ادخ  دیدیناسر  نایاپ  هب  ار  زامن  هک  یماگنه  «و 
______________________________

.191 ، 190 نارمع : لآ  (- 1)
.42 ، 41 بازحا : (- 2)

.103 ءاسن : (- 3)
 301 ص : یسانشناور ، نآرق و 

رد زاب  تفای  نایاپ  زامن  هک  هاگنآ  سپ   » َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرِشَْتناَف  ُةالَّصلا  ِتَیُِـضق  اذِإَف 
دنمتداعـس راگتـسر و  رگم  ات  دینک  رایـسب  ادخ  دای  دیبلط و  يزور  ادخ  مرک  لضف و  زا  دیوش و  رـشتنم  نیمز  يور  دوخ  راک  بسک و  یپ 

«1 .« » دیدرگ
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روضح ثعاب  ادخ  رکذ  اریز  دنک . نامرد  ار  ترخآ  زا  تلفغ  ادخ و  یـشومارف  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  دنوادخ  رمتـسم  رکذ  هار  زا  اهنت 
زا یکی  دای  هب  ار  ام  هلأسم  نیا  دـنامیمن . لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  مه  هظحل  کـی  یتح  ناـسنا  هک  يروط  هب  تسا  لد  رد  یلاـعت  يراـب  یمئاد 
رد تداـع  تروـص  هب  ناـسنا  رد  ادـخ ، رکذ  رارکت  نوـچ  میدرک . ثحب  نآ  هراـبرد  ـالبق  هک  دزادـنایم  رارکت »  » ینعی يریگداـی  لوـصا 

. دوشیم رداص  وا  زا  یگدـنز  تاظحل  زا  هظحل  ره  رد  یجنر  لمحت  شالت و  نودـب  دوشیم و  تیبثت  وا  راـتفر  رد  هک  يروط  هب  دـیآیم ،
تانیرمت و رارکت  قیرط  زا  نایفوص  زا  يرایـسب  هک  تسا  یتلاح  نامه  نیا  دراد و  روضح  ناـسنا  بلق  رد  هراومه  ادـخ  داـی  هک  نیا  هجیتن 

. دنتسه نآ  ندروآ  تسد  هب  ددص  رد  یحور  ياهتضایر 
و دـهدیم ، رارق  هجوت  دروم  ترخآ ، زا  ار  ناـسنا  تلفغ  یـشومارف و  هلأـسم  هک  تسا  یعیبط  تسا  يداـقتعا  یباـتک  نآرق  هک  اـج  نآ  زا 
هک میریذـپب  رگا  دراد . رظن  دـم  تسا ، ناسنا  يورخا  يویند و  تداعـس  نیمأت  رد  يدایز  ّتیمها  ياراد  هک  ار  یـشومارف  عون  نیا  ناـمرد 
زین ار  هلأسم  نیا  تسا ، ناسنا  راتفر  رد  نآ  رارقتـسا  تداع و  نیا  تیبثت  يارب  ادـخ  رکذ  رارکت  یـشومارف ، عون  نیا  ناـمرد  هیاـپ  ساـسا و 

نخـس نآ  هرابرد  البق  هک  مود  لوا و  عون  یـشومارف  ینعی  تامولعم ، تاعالطا و  یلومعم  یـشومارف  ناـمرد  هک  مینک  جاتنتـسا  میناوتیم 
ناسانـشناور هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  ریذپناکما  زین  نآ  هراب  دـنچ  يروآدای  رورم و  اب  ینعی  روبزم ، تاعالطا  رارکت  اب  میتفگ ،

دناهدیسر و نادب  دوخ  ياهشهوژپ  رد  رصاعم 
______________________________

.10 هعمج : (- 1)
 302 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  هک  یـشومارف  موس  عون  ضرعتم  دـناهدرک  رـصحنم  مود  لوا و  عون  هب  ابلاغ  یـشومارف  هلأـسم  رد  ار  ناـشهجوت  هک  ناسانـشناور 
. دناهدشن میتفگ - نخس  نآ  هرابرد  البق  ام  و  تسا - هدمآ 

303 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  باصعا  زغم و  متسیس  متشه  لصف 

یتخانـشناور ياهراک  هک  دـنک  صخـشم  ار  ینّیعم  قطانم  زغم ، ياـهتفاب  رد  تسا  هتـسناوت  دـیدج  کـیژولویزیف  یحیرـشت و  ياهیـسررب 
. دراد طلست  ندب  ياهتمسق  مامت  تکرح  رب  هک  تسا  تکرح  زکرم  یکی  اهنآ  نیرتمهم  هلمج  زا  دنهدیم . ماجنا  یصوصخم 

نآ هب  هقئاذ  ّسح  ترارح و  هجرد  رییغت  ساسحا  درد ، ساسحا  ینورد  لماوع  زا  یخرب  هسمـال و  سح  هک  تسا  ساـسحا  زکرم  يرگید 
هقطنم « 1 (. » دراد هدـنیامن  ساـسحا  زکرم  تـکرح و  زکرم  ینعی  زکرم ، ود  نـیا  رد  ندـب  يازجا  زا  یـشخب  ره  ـالوصا  ، ) دوـشیم یهتنم 

دراو نآ  هب  شوگ  یبصع  تاشاعترا  هک  ییاونش ، زکرم  زین  دوشیم و  یهتنم  نآ  هب  مشچ  یبصع  تاشاعترا  هک  تسا  ییانیب  زکرم  رگید ،
عمجت لـحم  دراد و  رارق  زغم  فرط  ود  ییوـلج  شخب  مـظعا  تمــسق  رد  هـک  تـسا  طاــبترا  زکرم  زکارم ، نـیا  زا  رگید  یکی  دوـشیم .

هب زغم  زا  هک  تسا  یتکرح  ياهمایپ  هدـننک  گنهامه  زین  دوشیم و  دراو  زغم  هب  مسج  فلتخم  ياهـشخب  زا  هک  تسا  ییانعم  اـب  ياـهمایپ 
زکرم ـالوصا  دـنکیم و  تلاـخد  زغم  تیمکاـح  تحت  ياـهتیلاعف  هیلک  رد  نینچمه  زکرم ، نیا  دوـشیم . رداـص  ندـب  فـلتخم  ياهـشخب 

«2 . » دوشیم بوسحم  ندناوخ  نتشون و  نتفگ ، نخس  رکفت ، يریگدای ، نوچمه  لقع ، یلاع  تایلمع 
ماجنا ناسنا  هک  یتیلاعف  ره  دراد و  تیمکاح  طلست و  وا  ياهتیلاعف  مامت  رب  ناسنا  زغم 

______________________________

رد وناز  اهاپ و  هب  طوبرم  زکرم  الثم  تسا . سوکعم  زغم ، سح  تکرح و  زکرم  رد  ندب  يازجا  هب  طوبرم  زکارم  نتشاد  رارق  بیترت  (- 1)
. دراد رارق  زغم  نییاپ  تمسق  رد  رس  ناهد و  اهتسد و  هب  طوبرم  زکرم  الاب و  تمسق 
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.58 ص 53 - ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن ، نامثع  دمحم  (- 2)
 304 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یقاـب زغم  ياهلولـس  رد  تسا ، هدربـن  یپ  نآ  تیهاـم  هب  ملع  زوـنه  هک  یلکـش  هب  ریثأـت  نـیا  دراذـگیم . رثا  يزغم  ياهلولـس  رب  دـهدیم 
رّکفت لّیخت و  يروآدای ، يریگدای ، دننام  ناسنا  یلقع  یلاع  تایلمع  ساسا  يزغم ، ياهتفاب  ياهلولـس  رد  هدنام  یقاب  راثآ  نیمه  دنامیم .

دوخ دض  رب  تسوپ  مشچ و  شوگ و  نداد  یهاوگ  زا  یکاح  هک  ار  تایآ  زا  یضعب  ناوتب  دیاش  شنیب  نیمه  وترپ  رد  دهدیم . لیکشت  ار 
رد ناـسنا  ياـهتیلاعف  هیلک  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دـنادیم ، ادـخ  طـقف  ار  یهاوگ  نیا  ّتیفیک  هتبلا  درک . ریـسفت  تسا ، تماـیق  زور  رد  ناـسنا 

طبـض راون  لثم  تسرد  اهنآ  هجیتن  رد  دروآ ، فرح  هب  ار  اهلولـس  نیا  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دراد  لاـمتحا  دوشیم ، تبث  يزغم  ياـهلولس 
طبض هظفاح و  ياهاّمعم  اهناتسیچ و  هرابرد  قیقحت  هب  رـصاعم  نادنمـشناد  دننک . رارکت  تسا  هدش  طبـض  اهنآ  رد  هک  ار  ییاهزیچ  توص 

هتیسیرتکلا نایرج  اب  درف  کی  زغم  زکارم  زا  یکی  اهشیامزآ  نیا  زا  یکی  نایرج  رد  دناهتشامگ . تّمه  زغم  ياهلولـس  رد  ناسنا  ياهتراهم 
کیرحت شزغم  زا  يرگید  هطقن  یتقو  دینش و  دوب ، هدینـش  البق  هک  ار  یقیـسوم  ياهگنهآ  زا  یکی  روبزم  درف  هک  نآ  هجیتن  دش . کیرحت 

طبض و شزغم  ياهلولس  رد  ناسنا  تاعالطا  هک  دننکیم  تباث  ییاهشیامزآ  نینچ  « 1 . » دید دوب ، هدید  البق  هک  ار  صخشم  ياهرظنم  دش ،
نیاربانب دروآ . دای  هب  ار  شاهتـشذگ  تاعالطا  دناوتیم  ناسنا  دنوش ، کیرحت  صاخ  یـشور  اب  اهلولـس  نیا  رگا  هک  يروط  دوشیم  تبث 

مامت هک  دراداو  ار  اهنآ  دروآ و  نخس  هب  ار  ناسنا  زغم  ياهلولـس  تمایق  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنادیم ) رتهب  ادخ  هتبلا   ) دراد لامتحا 
اهنآ ییوگ  هک  دروآیم  دای  هب  ناسنآ  ار  شنانخس  لامعا و  مامت  ناسنا ، هجیتن  رد  دننک ، رارکت  دناهدرک ، طبـض  هک  ار  اههتفگ  اههدرک و 

رد ار  مدرم  راتفگ  رادرک و  لاعتم  دنوادخ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  زین  يرگید  لیاسو  دیاش  دونـشیم . دنیبیم و  هدنز  يرظانم  نوچمه  ار 
ياهتفاب رگید  ياهلولس  رد  مدرم ، راتفگ  رادرک و  طبض  تبث و  تسا  نکمم  زین  و  دشاب . اهنآ  زا  یکی  زغم  ياهلولـس  دنکیم و  طبـض  نآ 

(. ملعا هّللا  و  . ) دریذپ تروص  تسا ، هتخانشان  نامیارب  هک  یشور  هب  ندب 
______________________________

ص 13. ، 1982 / 3 / 12 تیوک ، پاچ  ۀسایسلا ، همانزور  (- 1)
 305 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اُولاق َو  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَـس  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  اهُؤاج  ام  اذِإ  یَّتَح  َنوُعَزُوی  ْمُهَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِهَّللا  ُءادـْعَأ  ُرَـشُْحی  َمْوَی  َو 
هک ار  يزور  دـیروایب  رطاخ  هب   » َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءْیَـش  َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اـْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل 
نآ هب  یتقو  دنوشب . قحلم  اهنآ  هب  دعب  ياهفص  ات  دنرادیم  هگن  ار  نیشیپ  فوفـص  دنربیم و  خزود  يوس  هب  هدرک  عمج  ار  ادخ  نانمـشد 

ام دـض  رب  ارچ  دـنیوگیم : دوخ  نت  ياهتـسوپ  هب  اهنآ  دـهدیم . یهاوگ  اهنآ  لامعا  هب  ناـشنت  ياهتـسوپ  اهمـشچ و  اهـشوگ و  دنـسریم 
. دنهدیم باوج  اهنآ  دیداد ؟ یهاوگ 

«1 .« » تسوا يوس  هب  ناتتشگزاب  دیرفآ و  زاغآ  رد  ار  امش  وا  هتخاس و  ایوگ  ار  ام  هدروآ  قطن  هب  ار  يدوجوم  ره  هک  ییادخ  نامه 
هک یلامعا  هب  اهنآ  دـض  رب  ناشیاهاپ  اهتـسد و  اـهنابز و  زور  نآ  رد   » َنُولَمْعَی اُوناـک  اـِمب  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َو  ْمُُهتَنِْـسلَأ  ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی 

«2 .« » دهدیم یهاوگ  دندش  بکترم 
ام اب  ناشیاهتـسد  میهنیم و  رهم  اهنآ  ناهد  رب  زورما   » َنُوبِـسْکَی اُوناـک  اـِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  َو  ْمِهیِدـْیَأ  اـنُمِّلَُکت  َو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا 

«3 .« » دنهدیم تداهش  دندادیم  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  ناشیاهاپ  دنیوگیم و  نخس 
اهتفاب نیا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدش  لیکـشت  دنراد ، رارق  همجمج  ینعی  گنت  اتبـسن  ییاج  رد  هک  یبصع  لولـس  اهدرایلیم  زا  زغم  ياهتفاب 

حطسم تروص  هب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  گرزب  ردقنآ  زغم ، ياهتفاب  حطس  عقاو  رد  تسا . هدش  لیکشت  يدایز  ياهیدنلب  اهرایش و  زا 
______________________________
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.21 - 19 تلصف : (- 1)
.24 رون : (- 2)

.65 سی : (- 3)
 306 ص : یسانشناور ، نآرق و 

رداق ار  نآ  تسا  هدـش  لیکـشت  یبصع  لولـس  اهدرایلیم  زا  هک  اهتفاب  نیا  گرزب  مجح  دـسریم . عبرم  توف  هب 16  شتحاسم  مینارتسگب ،
ياهتیلاعف مامت  روطق  گرزب و  همانراک  عقاو  رد  ناسنا  زغم  ياهتفاب  دـنک . طبـض  تبث و  ار  ناـسنا  ياـهتیلاعف  اـهتراهم و  هیلک  اـت  دزاـسیم 

ياهلولس نیمه  يدنوادخ ، ّتیـشم  قبط  ناسنا ، لامعا  تبث  طبـض و  لیاسو  زا  یکی  دیاش  میدرک ، هراشا  زین  البق  هک  نانچ  تسا و  ناسنا 
. دور راک  هب  ناسنا  دض  رب  راکنا  لباقریغ  یتجح  ناونع  هب  تمایق  رد  ات  دشاب ، زغم 

ره لامعا   » ًابیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْأَْرقا  ًاروُْشنَم  ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل ، ُجِرُْخن  َو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاط ، ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو 
نامه نیا  . ) دـنیبیم هدوشگ  دوخ  ربارب  رد  ار  نآ  هک  میروآیم  نوریب  وا  يارب  یباـتک  تماـیق  زور  و  میاهداد ، رارق  شندرگ  هب  ار  یناـسنا 

«1 .« » یشاب دوخ  رگباسح  دوخ  زورما  هک  تسا  یفاک  ناوخب ! ار  تباتک  مییوگیم ) وا  هب  تسوا ، لامعا  همان 
مدـقم و رد  هک  يدـب  کین و  ره  هب  یمدآ  زور  نآ   » ُهَریِذاعَم یْقلَأ  َْول  َو  ٌةَریَِـصب  ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  َرَّخَأ  َو  َمَّدَـق  اِمب  ٍذـِئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی 
رب  ) رذع ياههدرپ  دنچ  ره  تسا و  هاگآ  یبوخب  شیوخ  دب  کین و  رب  دوخ  ناسنا  هکلب  دش . دهاوخ  هاگآ  همه  هجیتن  زا  هدرک  رمع  رخؤم 

«2 .« » دنکفیب دوخ  تریصب ) مشچ 
در ار  رگید  یمومع  هدنورپ  کی  رد  مدرم  همه  لامعا  تبث  يارب  يرگید  هلیسو  دوجو  لامتحا  زغم ، ياهلولس  رد  ناسنا  لامعا  طبض  هتبلا 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  هک  تسا  باتک »  » نامه رگید ، هلیسو  نیا  دنکیمن .
______________________________

.14 ، 13 ءارسا : (- 1)
.15 - 13 تمایق : (- 2)

 307 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هب زور ) نآ  رد   ) نیمز و   » َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَأـْلا  ِتَقَرْـشَأ  َو 

دوش و يرواد  قح  هب  اهنآ  نایم  رد  دنزاس و  رضاح  ار  ناهاوگ  ناربمایپ و  دنهن و  شیپ  ار  لامعا  ياههمان  دوش و  نشور  تراگدرورپ  رون 
«1 .« » دش دهاوخن  متس  یسک  هب 

ام اوُدَجَو  َو  اهاصْحَأ  اَّلِإ  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَـص  ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال  اَذـِهل  ام  انَتَْلیَو  ای  َنُولوُقَی  َو  ِهِیف  اَّمِم  َنیِقِفْـشُم  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَف  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو 
نآ رد  هچنآ  زا  هک  ینیبیم  ار  نایـصع  لها  دـنهن و  شیپ  ار  قلخ  دـب  کین و  لامعا  زور  نآ  رد  و   » ًادَـحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  ًارِـضاح  اُولِمَع 

ار نآ  هک  نیا  رگم  تسین  یگرزب  کچوک و  لمع  چـیه  هک  تسا  یباـتک  هچ  نیا  اـم ! رب  ياو  يا  دـنیوگیم : دنـشحوتم ، ناـسرت و  تسا 
«2 .« » دنکیمن ملظ  يدحا  هب  تراگدرورپ  دننیبیم و  رضاح  ار  دوخ  لامعا  همه  و  تسا ؟ هدرک  هرامش 

نخـس قح  هب  و  هدرک ) تبث  ار  ناگدـنب  لاـمعا  ماـمت  هک   ) تسا یباـتک  اـم  دزن  و  َنوُـمَلُْظی ...«  ـال  ْمُه  َو  ِّقَْحلاـِب  ُقِْـطنَی  ٌباـتِک  اْنیَدـَل  َو  ... 
«3 .« » دوشیمن یمتس  ملظ و  چیه  نانآ  هب  اذل  دیوگیم ،

روبزم ساوح  هک  بیترت  نیا  هب  دریذپیم  ریثأت  دنکیم ، تفایرد  فلتخم  تاسوسحم  زا  هک  یـسح  ياهرادشه  زا  نینچمه  ناسنا  ساوح 
روبع باصعا  اهگر و  زا  تاکیرحت  نیا  دوشیم ؛ یبصع  تاکیرحت  يرس  کی  بجوم  اههدنهدرادشه ، نآ  ریثأت  تحت 

______________________________

.69 رمز : (- 1)
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.49 فهک : (- 2)
.62 نونمؤم : (- 3)

 308 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ام هک  تایآ  زا  يرایسب  رد  نآرق  دهدیم . خر  یسح  كاردا  هک  تساجنآ  رد  دنـسریم و  زغم  رد  ساسحا  زکارم  هب  تیاهن  رد  دنکیم و 

هدرک هراـشا  سح  مهم  ياـضعا  زا  یخرب  هب  میاهدرک ، هراـشا  اـهنآ  هب  تشاد  صاـصتخا  یـسح  كاردا  ثحب  هب  هک  موس  لـصف  رد  ـالبق 
. تسا

: میروآیم اجنیا  رد  ار  تایآ  نیا  زا  رگید  هنومن  دنچ  کنیا 
مکش زا  ار  امـش  دنوادخ  و   » َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو 

«1 .« » دیروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکش  ات  داد  رارق  لقع  مشچ و  شوگ و  امش  يارب  اما  دیتسنادیمن ، چیه  هک  یلاح  رد  دومن  جراخ  ناردام 
، درک داجیا  لقع )  ) بلق مشچ و  شوگ و  امش  يارب  هک  تسا  یسک  وا   » َنوُرُکْـشَت ام  اًلِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 

«2 .« » دیروآیم ياج  هب  ار  وا  رکش  رتمک  اما 
درد ساسحا  صوصخم  سح  دوجو  هب  نآرق  هک  میدـش  روآدای  ار  هتکن  نیا  یـسح  كاردا  هرابرد  ثحب  ماگنه  موس  لـصف  رد  نینچمه 

. تسا هدش  روآدای  تسد  ناتشگنا  رد  هژیوب  ناسنا  تسوپ  رد  ار  هسمال  سح  دوجو  نینچمه  تسا ؛ هدرک  هراشا  ناسنا  تسوپ  رد 
ًامیِکَح ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َباذَْعلا  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِهِیلُْصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

______________________________

.78 لحن : (- 1)
.78 نونمؤم : (- 2)

 309 ص : یسانشناور ، نآرق و 
( دزوسب و   ) ددرگ نایرب  نآ ) رد   ) اهنآ نت  ياهتـسوپ  هاگره  هک  مینک  دراو  یـشتآ  رد  ار  اهنآ  يدوزب  دندش  رفاک  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  »

«1 .« » تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  دنشچب ، ار  رفیک  ات  میهدیم  رارق  نآ  ياج  هب  يرگید  ياهتسوپ 
اهنآ رب  ياهحفـص  يور  رب  ياهمان  رگا  و   » ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اَّلِإ  اذـه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقل  ْمِهیِدـْیَِأب  ُهوُسَمَلَف  ٍساطِْرق  ِیف  ًاباتِک  َکـْیَلَع  اـْنلََّزن  َْول  َو 
«2 .« » تسین راکشآ  رحس  کی  زج  يزیچ  نیا  دنیوگیم  نارفاک  زاب  دننک  سمل  دوخ  ياهتسد  اب  ار  نآ  ندید ) رب  هوالع   ) مینک و لزان 

______________________________

.56 ءاسن : (- 1)
.7 ماعنا : (- 2)

311 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  تّیصخش  مهن  لصف 

هراشا

، دراذـگیم یقاب  نارگید  رد  هک  یتاریثأت  نیرتمهم  ای  دـنکیم و  داـجیا  نارگید  رد  درف  هک  يریثأـت  تهج  زا  تیـصخش  هب  ـالومعم  مدرم 
زکرم ناونع  هب  نآ ، هب  تیصخش »  » یسررب ماگنه  هب  ناسانش  ناور  اما  دننادیم . وج  تملاسم  ای  رگشاخرپ  یصخش  ار  وا  الثم  دنرگنیم و 

هک یگدنز  طیحم  رد  وا  ياهـشنکاو  اهـشنک و  بجوم  درف و  ياهتراهم  هدـنهد  نامزاس  هک  دـنرگنیم  تباث  یناور  تایلمع  اهنامتخاس و 
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یندـب و ياهمتـسیس  اههاگتـسد و  یکیمانید  یهدـنامزاس  یعون  تیـصخش  رگید ، ترابع  هب  دـشابیم . تسا ، نارگید  زا  شزیاـمت  هیاـم 
ار تیـصخش  یتقو  ناسانـش  ناور  نیاربانب ، دزاسیم . صخـشم  طیحم ، اب  يراگزاس  رد  ار  وا  هژیو  ترطف  تشرـس و  هک  تسا  درف  یناور 
مه هب  هعومجم  کی  دننام  تسرد  دـنرگنیم  تسا  شنکاو  شنک و  ياراد  هک  ياهعومجم  ناونع  هب  درف  هب  دـنهدیم ، رارق  هعلاطم  دروم 

صخشم يروط  ار  درف  ياهشنکاو  اهراتفر و  دنراد و  لباقتم  ریثأت  ریثأت و  رگیدکی  رد  نآ  یناور  یمسج و  ياههاگتسد  هیلک  هک  هتـسویپ 
«1 . » دزاس زیامتم  نارگید  زا  ار  وا  هک  دنکیم 

نانچ تسا  هدمآ  تسا ، دنوادخ  تاقولخم  رگید  زا  ناسنا  زیامت  ثعاب  هک  نآ  یمومع  تایصوصخ  ناسنا و  تیصخش  فیصوت  نآرق  رد 
یمومع ياههنومن  اهلدم و  زا  یخرب  هک 

______________________________

شیاریو مینغ ، دـمحم  دیـس  همجرت  سورازـال ، س ، دراـچیر . هتـشون  ۀیـصخشلا ،» : » هب ّتیـصخش ر ك  هراـبرد  رتـشیب  عـالطا  يارب  (- 1)
ص ۀـیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن : یناـمثع  دـمحم  22 ؛ ص 19 - ، 1981 قورـشلا ، راد  توریب ، یتاجن : ینامثع  دـمحم  یقیبطت 

.396 ، 392
 312 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. تسا هدش  فصو  زین  دنتسه ، صخشم  یساسا  ياهیگژیو  زا  یخرب  اب  هک  ناسنا  تیصخش 
. دنوشیم هدید  يرشب  عماوج  رد  یلک  روطب  ام و  هعماج  رد  هزورما  هک  دنتسه  جیار  یمومع و  نانچ  اههنومن  نیا 

. تسا هدش  فیصوت  تیصخش  يراجنهبان  يراجنهب و  هدنزاس  لماوع  زین  راجنهبان و  راجنهب و  تیصخش  نینچمه  نآرق ، رد 
ناور دریگ . رارق  هعلاطم  دروم  تقدب  تیصخش  هدننک  صخـشم  فلتخم  لماوع  تسا  مزال  ناسنا ، تیـصخش  تسرد  قیقد و  كرد  يارب 
رارق یـسررب  دروم  ار  یگنهرف  یعامتجا و  کیژولویب ، لماوع  الومعم  زاس ، تیـصخش  لماوع  نوماریپ  قیقحت  ماگنه  هب  رـصاعم  ناـسانش 

هاگتـسد باصعا و  زغم و  متـسیس  يراتخاس  تیهام  یندب و  نامتخاس  تثارو و  ریثأت  هلأسم  هب  کیژولویب ، لماوع  یـسررب  رد  دنهدیم و 
رد هژیوب  یکدوک  هرود  ياهتراهم  هعلاطم  هب  تیـصخش  يور  رب  یعاـمتجا  لـماوع  ریثأـت  نوماریپ  قیقحت  رد  و  دـنهدیم . تیمها  يددـغ 

قیفر و ياههورگ  یعامتجا و  نوگانوگ  تاسـسؤم  مدرم و  فلتخم  تاقبط  یبنج و  ياهگنهرف  ریثأت  زین  نیدلاو و  راتفر  شور  هداوناخ و 
. دنزادرپیم درف ، تیصخش  رب  تسود 

نامتخاس زا  هک  یلماوع  ینعی  یتثارو  لـماوع  درک : میـسقت  یلـصا  هورگ  ود  هب  ناوتیم  ار  تیـصخش  هدـننک  صخـشم  لـماوع  نیارباـنب ،
تأـشن ناـسنا ، دوجو  زا  جراـخ  یگنهرف  یعاـمتجا - طـیحم  زا  هک  یلماوـع  ینعی  یطیحم ، یلماوـع  دوـشیم و  ثعبنم  درف  دوـخ  یعیبـط 

. دریگیم
- یمـسج لـماوع  هعلاـطم  هب  اـهنت  درف ، دوـخ  ناـمتخاس  تعیبـط  زا  ثعبنم  تیـصخش  تایـصوصخ  هراـبرد  ثـحب  ماـگنه  ناسانـش  ناور 
رد اـهنآ  شور  قـفاوم  هتبلا  نیا  دـننامیم و  لـفاغ  نآ  زا  دنراپـسیم و  یـشومارف  هب  ار  ناـسنا  یناور  هـبنج  دـننکیم و  هجوـت  کـیژولویب 

دروم تسا ، ریذپ  ناکما  یملع ، ياههاگشیامزآ  رد  نآ  شواک  هدهاشم و  هک  ار  یتاعوضوم  اهنت  هک  ییاهشور  تسا ، یملع  ياهـشهوژپ 
رارق یسررب  دروم  ناسنا  تیصخش  يور  رب  ار  نآ  ریثأت  يونعم و  هبنج  دیدج ، ناسانشناور  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دهدیم . رارق  قیقحت 

. دنهدیمن
ياهزادنا ات  دنوشیمن  ناسنا  يونعم  هبنج  ضرعتم  دننکیم و  يوریپ  یبرجت  شور  زا  دوخ ، ياهـشهوژپ  رد  هک  یناسانـشناور  رذـع  هتبلا 

ناسنا يونعم  هبنج  هب  ندیسر  رد  نانآ  یناوتان  اما  دنبای ، تسد  ناسنا  ناور  هب  یملع  شهوژپ  هار  زا  هنوگچ  دننادیمن  اریز  تسا ، هتفریذپ 
كرد يارب  ششوک  ماگنه  هب  هک  دوش  ثعاب  دیابن  یملع  شواک  قیرط  زا 

 313 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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هبنج زا  ناسانش  ناور  تلفغ  نیمه  دنزرو . تلفغ  لماک  روط  هب  يونعم  هبنج  نیا  زا  راجنهبان ، راجنهب و  زا  معا  وا  راتفر  للع  تیـصخش و 
تایـصوصخ تخانـش  يارب  شـشوک  رد  یهاتوک  ناسنا و  زا  اـهنآ  كرد  روصق  هب  رجنم  حوضوب  ناـسنا ، تیـصخش  یـسررب  رد  یحور 

واکناور مورف ، کیرا  تسا . هدش  تیصخش ، ياهبارطضا  ینامرد  ناور  رد  لآهدیا  شور  هب  یبایتسد  مدع  راجنهبان و  راجنهب و  تیصخش 
ناسنا یناور  هبنج  یسررب  هب  هجوت  مدع  زا  یشان  هک  ناسنا  حیحص  تخانـش  صوصخ  رد  ار  دیدج  یـسانشناور  زجع  روصق و  فورعم ،

لـیاضف و هب  هجوـت  اـب  مه  نآ  ناـسنا ، حور  یـسررب  ملع  ار  یـسانشناور  هک  یتّنـس  دـیوگیم ...« : نینچ  وا  تسا . هدرک  هدـهاشم  تسا ،
ياهـشور یبرجت و  مولع  زا  دـیلقت  هب  کیمداکآ  یـسانشناور  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  يرانک  هب  الماک  نونکا  هدرمـشیم  وا ، یتخبـشوخ 
دـشوکیم دنکیم و  ثحب  ناسنا ! ناور  زجب  زیچ ، همه  هرابرد  هک  تسا  هدش  یملع  هب  لدبم  کنیا  ماقرا ، رامآ و  هئارا  رد  یهاگـشیامزآ 

شزرا و ياـهرایعم  ساـسحا و  هک  درادـنپیم  دسانـشب و  دراد ، دوـجو  هاگـشیامزآ  رد  نآ  شیاـمزآ  ناـکما  هک  ار  ناـسنا  زا  ییاـههبنج 
دیدپ هک  نیا  ياج  هب  یسانشناور  هزورما ، دنرادن . یسانشناور  لئاسم  هب  یطبر  دنتسه و  کیزیفاتم  یتاروصت  افرص  رش ، ریخ و  تخانش 
نامگ هب  هک  دنکیم  يزیچان  لئاسم  فورـصم  ار  دوخ  ّمه  مامت  ابلاغ  دـشاب ، ناسنا  مهم  لئاسم  یـسررب  يارب  دـیدج  ییاهـشور  هدـنروآ 

، دش دنمزاین  ناسنا  حور  ینعی  دوخ  یلـصا  عوضوم  هب  یـسانشناور  ملع  بیترت  نیا  هب  تسا . یـسررب  لباق  یملع  شور  اب  ناسانـش  ناور 
تادوجوم زا  ار  وا  هک  یناسنا  ياههدـیدپ  هعلاطم  زا  تخادرپیم و  زیارغ  اهیزاس و  شنکاو  اهمـسیناکم و  یـسررب  هب  رتشیپ ، هک  نآ  لاح 

«1 «. » دوب لفاغ  اهشزرا ، ساسحا و  لقع ، ّتبحم ، دننام  دزاسیم ، زیامتم  الماک  رگید 
، ناسنا تیصخش  لماک  نشور و  كرد  يونعم ، يدام و  لماوع  زا  معا  تیـصخش ، هدننک  نییعت  لماوع  تقیقح  ّتیهام و  تخانـش  نودب 

مهبم يریوصت  ۀعیبط  ناسنا ، یناور  هبنج  نتفرگ  هدیدان  کیژولویب و  یمـسج - لماوع  یـسررب  هب  ندرک  افتکا  الوصا  تسین . ریذپ  ناکما 
. دهدیم تسد  هب  تیصخش  زا  قیقد  ریغ  و 

______________________________

ص 11. لماک ، داؤف  همجرت  یسفنلا ، لیلحتلا  نیدلا و  مورف : کیرا  (- 1)
314 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ناسنا شنیرفآ  فلا -

یط زا  سپ  هتبلا  كاخ ، رد  دوخ  حور  زا  دـنوادخ  نآرق ، نایب  ساسا  رب  تسا . هدرک  ناـیب  ار  حور  هداـم و  زا  ناـسنا  تقلخ  تیفیک  نآرق 
. دیرفآ ار  مدآ  دیمد و  « 1 ، » يرگهزوک لگ  هدیدنگ و  هایس  لگ  لگ ، هب  شلیدبت  نآ و  نیوکت  فلتخم  لحارم 

هک ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب   » َنیِدِـجاس َُهل ، اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس ، اذِإَف  ٍنیِط  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِـکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاـق  ْذِإ 
وا يارب  مدیمد ، نآ  رد  مدوخ  حور  زا  مدیشخب و  ماظن  ار  نآ  هک  یماگنه  منیرفآیم  لگ  زا  ار  يرـشب  نم  تفگ : هکئالم  هب  تراگدرورپ 

«2 .« » دینک هدجس 
رطاخ هب   » َنیِدِجاس َُهل ، اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس ، اذِإَف  ٍنُونْسَم  ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو 

. منکیم قلخ  دوب  هدـش  هتفرگ  ییوبدـب  لگ  زا  هک  ياهدیکـشخ  لگ  زا  ار  رـشب  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب  تراـگدرورپ  هک  یماـگنه  رواـیب 
هب ار  نآ  راک  هک  یماگنه 

______________________________

( بارت  ) كاخ زا  ار  وا  دـیامرفیم  ییاج  رد  تسا . هدرک  هراشا  مدآ  تقلخ  فلتخم  لحارم  هب  نآرق  ياج  دـنچ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  (- 1)
رثا رد  هک  یلگ  ینعی  ٍنُونْـسَم » ٍإَمَح   » زا رگید  ياج  رد  و  تسا . بآ  كاخ و  زا  یطولخم  هک  نیط )  ) لـگ زا  رگید  ییاـج  رد  میدـیرفآ و 
ياج رد  زین  و  تسا . ریذـپ  لکـش  هک  هدنبـسچ  لگ  ینعی  ٍبِزال » ٍنیِط   » زا رگید  ياج  رد  تسا و  هداد  لکـش  رییغت  دازآ  ياوه  رد  ندـنام 
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و يرگهزوک ،) لگ   ) دهدیم ادص  دوشیم  هتخاون  هبرض  نآ  هب  یتقو  هک  ياهدش  کشخ  لگ  ینعی  ٍنُونْـسَم » ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص   » زا رگید 
لیدبت لافس  هب  دوش و  هتخپ  شتآ  رد  لگ ، هک  یتقو  لثم  دشاب ، هدش  کشخ  الماک  هک  یلگ  ینعی  ِراَّخَْفلاَک » ٍلاْصلَص   » زا رگید  ياج  رد 
ةزجعم يوارعـشلا : یلوتم  دمحم  و  . 18 ص 17 ، یناهفـصالا ، بغارلا  لضفملا  دـمحم  نب  نسحلا  مساـقلا  وبا  تادرفملا ، هب : ر ك  دوش .

ص 117. نآرقلا ،
.72 ، 71 ص : (- 2)

 315 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » دینک هدجس  وا  يارب  یگمه  مدیمد  گرزب ) هتسیاش و  حور  کی   ) دوخ حور  زا  وا  رد  مدیناسر و  نایاپ 

ياـنعم هب  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  هب  طوـبرم  تاـیآ  رد  هـک  یحور  « 2 . » تسا هدـمآ  ینعم  دـنچ  هـب  نآرق  رد  حور »  » هـملک
ياـنعم هب  حور  زین  و  « 3 .« » دـنکیم قح  هب  تبـسن  ندـیزرو  قشع  یلاع و  تافـص  تفایرد  هدامآ  ار  ناسنا  هک  تسا  دـنوادخ  زا  یحور  »

رتالاب یماقم  هب  اقترا  يارب  ار  وا  و  دزاسیم ، سدـقم و ...  یتافـص  بسک  الاو و  يروما  ققحت  هدامآ  ار  ناسنا  هک  تسا  يولع » يرـصنع  »
رب هوالع  دنکیم . میسرت  صخشم و  شیارب  ار  نآ  شور  یگدنز و  یلصا  طوطخ  الاو و  تیاغ  فده و  دنادرگیم و  هتـسیاش  ناویح ، زا 

«4 . » دیازفایم زین  تساهنآ ، ققحت  يارب  ناسنا  دوجو  تقیقح  هک  یفراعم  اهشزرا و  أشنم  هب  وا  شیارگ  رب  نیا ،
اههزیگنا و ینامـسج و  تایـصوصخ  رثکا  رد  وا  اریز  دراد  توافت  تاـقولخم ، ریاـس  اـب  ناـسنا  هک  تسا  يدوجو  راـتخاس  نیمه  لـیلد  هب 

ادج ناویح  زا  ار  وا  یحور ، تایصوصخ  اهنت  تسا و  کیرش  ناویح  اب  يریگدای ، كرد و  تردق  زین  عون و  ياقب  تاذ و  ظفح  تالاعفنا 
تایقالخا لیاضف و  بسک  هب  وا  قیوشت  لاعتم و  دنوادخ  تدابع  تخانش و  هب  ناسنا  هجوت  شیارگ و  بجوم  هک  یتایـصوصخ  دزاسیم ،

تفگ ناوتیم  الامجا  دنکیم . نیمز  يور  رد  ادخ  ینیـشناج  هتـسیاش  دـناسریم و  یناسنا  لامک  يالاب  حوطـس  هب  ار  وا  هک  تسا  ییالاو 
هدامآ ار  رگید ) يدوجوم  هن  و   ) وا طقف  هک  تسا  ناسنا  رد  يدـنوادخ  حور  هقراب  نیمه  دوجو  عقاو  رد  ناویح ، زا  ناـسنا  زیاـمت  هجو  هک 

هب يدنبیاپ  نیمز و  يور  رد  ندمت  داجیا  روظنم  هب  نآ  زا  يریگهرهب  مولع و  بسک  قح و  تاذ  تدابع  وا و  هب  نامیا  دـنوادخ و  تخانش 
. تسا هدرک  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  رد  الاو  تایقالخا  اهشزرا و 

______________________________

.29 ، 28 رجح : (- 1)
یناعم نیمه  یلوخلا  یهبلا  و  تسا . هداد  حرش  حورلا »  » دوخ باتک  رد  ار  اهنآ  میق ، نبا  هک  تسا  هدمآ  ینعم  دنچ  هب  نآرق  رد  حور  (- 2)
هدروآ میدرک ، لقن  یبلاطم  نآ  زا  زین  البق  ام  هک  مالّـسلا » هیلع  مدآ   » دوخ باتک  رد  یتافرـصت  تارییغت و  اب  روبزم و  باـتک  زا  لـقن  هب  ار 

.24 ص 21 - تسا .
ص 22. ذخأم ، نامه  یلوخلا ، یهبلا  (- 3)

.33 ص 32 ، ذخأم ، نامه  (- 4)
 316 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دناهتخیمآ و مه  هب  گنهامه ، لماکتم و  لک  کی  رد  هکلب  دنتـسین  مه  زا  لقتـسم  ادج و  زیچ  ود  ناسنا ، رد  هدام  حور و  هک  تسناد  دیاب 
نیا هب  هبناج  همه  هجوت  تقد و  نودـب  الوصا  دـباییم . لیکـشت  گنهامه  لماکتم و  شزیمآ  جازتما و  نیا  زا  ناـسنا ، تیـصخش  تیوه و 

. تسین ریذپ  ناکما  ناسنا  تیصخش  قیقد  تخانش  تسا ، حور  هدام و  جازتما  هجیتن  تیصخش  لیکشت  هک  تقیقح 

یناور داضت  ب -

رطاخ هب  اهزاین  نیا  دنتـسه و  رولبتم  ینامـسج  ياهزاین  رد  هک  تسا ، یناویح  تایـصوصخ  هلـسلس  کـی  ياراد  تیـصخش  رظن  زا  ناـسنا 
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دنوادـخ تخانـش  هب  تبـسن  یحور  قایتشا  رد  هک  تسا  یتوکلم  یتافـص  ياراد  نینچمه ، وا  دـنوش . اضرا  دـیاب  عون  ياقب  تاذ و  ظـفح 
، ناسنا یتیـصخش  تایـصوصخ  عون  ود  نیا  نایم  یهاگ  دنتـسه . رولبتم  یلاـعت  يراـب  هیزنت  سیدـقت و  تداـبع و  وا و  هب  ناـمیا  لاـعتم و 
دننکیم و بذج  دوخ  فرط  هب  ار  وا  یحور ، تاقایتشا  اهزاین و  ینامز  ینامسج و  ياههتساوخ  اهزاین و  یهاگ  هک  دیآیم  شیپ  ضراعت 

یناور ینامـسج و  ياههبنج  نایم  عازن  تلاح  هب  نآرق  دـنکیم ، ساسحا  ار  یتیـصخش  هبنج  ود  نیا  نیب  ینورد  عازن  نیا  زین  ناـسنا  دوخ 
: دیامرفیم هراشا  نینچ  ناسنا 

سپ  » يوْأَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  يوْأَْملا  َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدـلا  َةایَْحلا  ََرثآ  َو  یغَط  ْنَم  اَّمَأَف 
زع هاگـشیپ  رد  روضح  زا  سک  ره  و  تسوا . هاـگیاج  خزود  دـیزگرب  ار  اـیند  یگدـنز  دـش و  یغاـط  یـشکرس و  ادـخ  مکح  زا  سک  ره 

«1 .« » تسوا هاگلزنم  تشهب  انامه  تسج ، يرود  سفن  ياوه  زا  دیسرتب و  ّتیبوبر 
______________________________

.41 - 37 تاعزان : (- 1)
 317 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مسج و ینورد  عازن  هب  زین  دنکیم ، فصو  تالآ  رویز  هارمه  هبکبک و  هبدـبد و  نآ  اب  ار  نوراق  ندـمآ  نوریب  هک  اج  نآ  نینچمه  نآرق ،
یخرب یلو  دندوب ، دـنمتورث  وا  لثم  مه  اهنآ  شاک  هک  دـندرک  وزرآ  نوراق  عضو  ندـید  اب  مدرم  زا  یـضعب  نوچ  دـیامرفیم ، هراشا  حور 

. تسا رترادیاپ  رتهب و  تسادخ  دزن  هچنآ  هک  دنتفگ  نانآ  هب  رگید 
َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ٍمیِظَع  ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِإ ، ُنوُراق  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدـلا  َةاـیَْحلا  َنوُدـیُِری  َنیِذَّلا  َلاـق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف 

هک اهنآ  دش ، رهاظ  شموق  ربارب  رد  دوخ  تنیز  مامت  اب  نوراق )  » ) َنوُِرباَّصلا اَّلِإ  اهاَّقَُلی  َو ال  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَِمل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُباَوث  ْمُکَْلیَو 
یناسک دراد  یمیظع  هرهب  وا  هک  یتسارب  میتشاد ! زین  ام  تسا ، هدش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  دننامه  شاک  يا  دنتفگ : دندوب  ایند  تایح  بلاط 

ماجنا حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  رتهب  یهلا  باوث  امـش ! رب  ياو  دنتفگ  دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  شناد  ملع و  هک 
«1 .« » دننکیمن تفایرد  ار  نآ  نارباص  زج  اما  دنهدیم ،

نمض نآرق  دندش . هدنکارپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  فارطا  زا  دیـسر ، هنیدم  هب  رابوراوخ  ناوراک  دندینـش  یتقو  ناناملـسم  زا  یخرب 
: دیامرفیم هراشا  زین  ناسنا  يونعم  يدام و  ياههبنج  نایم  داضت  هلأسم  هب  ارجام ، نیا  لقن 

مدرم نیا  و   » َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ِةَراـجِّتلا  َنِم  َو  ِوـْهَّللا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  اـم  ْلـُق  ًاـِمئاق  َكوُـکََرت  َو  اـْهَیلِإ  اوُّضَْفنا  ًاوـَْهل  َْوأ  ًةَراـِجت  اَْوأَر  اذِإ  َو 
هچنآ هک  قلخ  هب  وگب  لوسر  يا  دـنراذگ ، اهنت  زامن  رد  ار  وت  دنباتـش و  نادـب  دـننیبب  ياهچیزاب  وهل و  ای  یتراجت  نوچ  نامیالا ) فیعـض  )

تسادخ دزن 
______________________________

.80 ، 79 صصق : (- 1)
 318 ص : یسانشناور ، نآرق و 

.« تسا قیالخ  هدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ  تسا و  رتهب  ایند  ياهتراجت  بعل و  وهل و  زا  امش  يارب  رایسب  دبا ) تشهب  ترخآ و  باوث  ینعی  )
«1»

ینامـسج و ياههتـساوخ  ینورد  داضت  زا  یگدنز ، رگید  ياهیتخـس  نایم  رد  ناسنا  هک  دشاب  هتـشاد  اضتقا  نینچ  يدنوادخ  تیـشم  دیاش 
. دربب جنر  زین  یناور 

«2 .« » میدیرفآ تقشم  جنر و  رد  تقیقح  هب  ار  ناسنا  عون  ام   » ٍدَبَک ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 
دنوادخ هک  دشاب  یساسا  یقیقح و  شیامزآ  نامه  لکشم ، نیا  لح  رد  ناسنا  شور  هک  دشاب  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  ّتیـشم  دیاش  زین  و 
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یتـح دـننک و  عمج  دوخ  رد  ار  تیـصخش  يوـنعم  يداـم و  ياـههبنج  دـنناوتب  هک  یناـسک  تسا . هدوـمرف  ررقم  ناـسنا  يارب  اـیند  نیا  رد 
شاداـپ هتـسیاش  دـنیآیم و  نوریب  دنلبرـس  قفوم و  شیاـمزآ  نیا  زا  دـنزاس ، رارقرب  اـهنآ  ناـیم  ار  لداـعت  یگنهاـمه و  نیرتشیب  ناـکمالا 

نیا رد  دننامیم ، لفاغ  يونعم  ياههتساوخ  زا  دنوریم و  ینامـسج  تاوهـش  لابند  هب  هک  ییاهنآ  اما  دنوشیم . ترخآ  ایند و  یتخبـشوخ 
. دنوشیم ترخآ  ایند و  تواقش  یتخبدب و  راوازس  دنروخیم و  تسکش  شیامزآ 

ادابم نامیا  لها  يا  الا   » َنوُرِـساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدـالْوَأ  ـال  َو  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ناراکنایز تقیقح  هب  اهنآ  دـنوش  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ایند  روما  هب  هک  یناسک  دزاس و  لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  ار  امـش  ناتنادـنزرف  لاـم و  زگره 

«3 .« » دنملاع
______________________________

.11 هعمج : (- 1)
.4 دلب : (- 2)

.9 نوقفانم : (- 3)
 319 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اهنآ هب  نادنچ   ) دنتسه امش  ناحتما  هنتف و  بابسا  امش  نادنزرف  لاوما و  تقیقح  هب   » ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع ، ُهَّللا  َو  ٌۀَْنِتف  ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنِإ 
«1 .« » دوب دهاوخ  دبا ) تشهب   ) میظع رجا  ادخ  دزن  هک  دینادب )  ) و دیدنبن ) لد 

یَّکََزت ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  ییْحَی  َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  َُّمث ال  يْربُْکلا  َراَّنلا  یَلْصَی  يِذَّلا  یَقْشَْألا  اَُهبَّنَجَتَی  َو  یـشْخَی  ْنَم  ُرَّکَّذَیَـس  يرْکِّذلا  ِتَعَفَن  ْنِإ  ْرِّکَذَف 
ره هتبلا  زاس . رکذتم  دتفا  دنمدوس  رگا  ار  قلخ  یهلا  تایآ  هب  سپ   » یْقبَأ َو  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  َةایَْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب  یَّلَـصَف  ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو 

دنیزگ يرود  یهلا  هظعوم  دنپ و  نآ  زا  تسا  مدرم ) نیرتتخبدب  و   ) سفن رتیقـش  هک  نآ  دریگ و  دنپ  رکذت  نیا  هب  دشاب  سرت  ادـخ  هک 
دشاب یناگدنز  زا  رادروخرب  هدنز  هن  و  دوش ) تحار  ات   ) دریمب هن  خزود  نآ  رد  دتفارد و  خزود  تخس  رایـسب  شتآ  هب  تبقاع )  ) سک نآ 

لهج و زا  مدرم  اما   ) تخادرپ تعاط ) و   ) زامن هب  ادـخ  مان  رکذ  هب  درک و  سفن  هیکزت  هک  یـسک  نآ  تفاـی  يراگتـسر  حـالف و  هک  اـقح 
زا  ) رتهدنیاپ رتهب و  یـسب  ترخآ  لزنم  هک  یتروص  رد  دنراد  زیزع  دـننیزگرب و  ار  ایند  یناگدـنز  هکلب  دـنورن ) تداعـس  نیا  یپ  زا  تلفغ 

«2 .« » تسا هزور ) دنچ  يایند 
 ... اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةایَْحلا  َو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا 

«3  ...« » تسا رتشیب ) شلامعا  صولخ  و   ) رتراکوکین مادک  ات  دیامزایب  ار  ناگدنب  امش  هک  دیرفآ  ار  یناگدنز  گرم و  هک  ییادخ  »
تاناکما هّیلک  اب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  لاعتم  دنوادخ  تمحر  تمکح و  ياضتقم  دیاش 

______________________________

.15 نباغت : (- 1)
.17 - 9 یلعا : (- 2)

.2 کلم : (- 3)
 320 ص : یسانشناور ، نآرق و 

قح و رـش و  ریخ و  صیخـشت  زیمت و  يارب  ور  نیا  زا  دـنک . کمک  لکـشم ، شیاـمزآ  نیا  هلحرم  زا  روبع  داـضت و  نیا  لـح  يارب  مزـال ،
ره دریگب و  میمـصت  يریگرد  نیا  رد  دـناوتب  ات  تسا  هداد  باختنا  هدارا و  يدازآ  وا  هب  نینچمه  تسا . هدومرف  اطع  لقع  ناسنا  هب  لـطاب ،

يدازآ نیمه  ار  ناسنا  یـسرباسح  تیلوؤسم و  يانبریز  هیاپ و  الوصا  دـنک . باـختنا  ددنـسپیم ، داـضت  نیا  لـح  يارب  دوخ  هک  ار  یهار 
. دهدیم لیکشت  داضت ، نیا  لح  هار  باختنا  هدارا و 
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، ام  » ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ  « 1 « »؟ میدومنن وا  هب  ار  خزود ) تشهب و  لطاب ، قح و   ) رـش ریخ و  هار  و   » ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَه  َو 
تمعن نیا  رکش  دریذپ و  تیاده  دهاوخ  لاح  میداتسرف ) لوسر  وا  رب  تجح  مامت  اب  و   ) میدومن ناسنا  هب  ار  لطاب ) قح و   ) هار تقیقح  هب 

«2 .« » دنک نارفک  ار  تمعن  نآ  دهاوخ  دیوگ و 
دح هب   ) وکین ار  وا  هک  نآ  سفن و  هب  مسق  و   » اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَـق  َو  اهاَّکَز  ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  اهاْوقَت  َو  اـهَروُُجف  اـهَمَْهلَأَف  اـهاَّوَس  اـم  َو  ٍسْفَن  َو 

كاپ يراکدب  هانگ و  زا  ار  دوخ  هقطان )  ) سفن سک  ره  هک  یهلا ) تایآ  نیا  هب  مسق  . ) درک ماهلا  ار  وا  ریخ  رـش و  وا  هب  دـیرفایب و  لامک )
«3 .« » دش دهاوخ  راکنایز  هتبلا  دنادرگ  دیلپ  هانگ ، يراکدب و  هانگ و  رفک و  هب  ار  وا  هک  ره  و  دوب . دهاوخ  راگتسر  نیقی  هب  دزاس  هّزنم  و 

______________________________

.10 دلب : (- 1)
.3 ناسنا : (- 2)

.10 - 7 سمش : (- 3)
 321 ص : یسانشناور ، نآرق و 

 ... اْهیَلَعَف َیِمَع  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  َرَْصبَأ  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَق 
زا هک  یـسک  تسوا و  دوخ  دوس  هب  دنیبب  ار ) قح  نآ  هلیـسو  هب   ) هک یـسک  تسا  هدـمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  نشور  لیالد  »

«1  ...« » تسوا دوخ  نایز  هب  دشوپب  مشچ  نآ  ندید 
 ... ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  َو 

رفاک دـهاوخیم  سک  ره  و  دوش ) اریذـپ  ار  تقیقح  نیا  و   ) دروایب نامیا  دـهاوخیم  سک  ره  ناتراگدرورپ  يوس  زا  تسا  قح  نیا  وگب  »
«2  ...« » ددرگ

ره تسوا و  دوخ  يارب  شعفن  دروآ  اجب  یحلاص  لمع  هک  یـسک   » ِدـِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  اـم  َو  اـْهیَلَعَف  َءاـسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم 
«3 .« » دنکیمن متس  ناگدنب  هب  زگره  تراگدرورپ  تسا و  هدرک  يدب  نتشیوخ  هب  دنک  يدب  سک 

ْتَبَـسَک اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  َرَّخَأَتَی  َْوأ  َمَّدَقَتَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  ِرَـشَْبِلل  ًاریِذَن  ِرَبُْکلا  يَدْـحَِإل  اهَّنِإ  َرَفْـسَأ  اذِإ  ِحـْبُّصلا  َو  ََربْدَأ  ْذِإ  ِْلیَّللا  َو  ِرَمَْقلا  َو  اَّلَک 
َو َنیِکْسِْملا  ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو  َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  َرَقَس  ِیف  ْمُکَکَلَـس  ام  َنیِمِرْجُْملا  ِنَع  َنُولَءاسَتَی  ٍتاَّنَج  ِیف  ِنیِمَْیلا  َباحْـصَأ  اَّلِإ  ٌۀَنیِهَر 

ُنیِقَْیلا اَناتَأ  یَّتَح  ِنیِّدلا  ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اَّنُک  َو  َنیِِضئاْخلا  َعَم  ُضوَُخن  اَّنُک 
______________________________

.104 ماعنا : (- 1)

.29 فهک : (- 2)
.46 تلصف : (- 3)

 322 ص : یسانشناور ، نآرق و 
حبـص هب  مسق  ددرگزاـب و  تسادـخ ) ناقاتـشم  زاـمن  زار و  تقو  هک  رحـس  هب   ) نوـچ راـت  بش  هب  مسق  ناـبات و  هاـم  هب  مسق  تسین  نینچ  »

زا ات  تسا  نایمدآ  زردـنا  دـنپ و  تسا  ادـخ )  ) ياهتیآ نیرتگرزب  زا  یکی  نآرق  نیا  هک  دزاس  نشور  ملع ) رون  هب   ) ار ناهج  نوچ  توبن ) )
هداد ماجنا  هک  تسا  یلمع  ورگ  رد  یـسفن  ره  دـنامزاب . ای  دـتفا  شیپ  تداعـس ) تعاط و  نامیا و  ماقم  رد   ) دـهاوخب هک  ره  نایمدآ  اـمش 

ناـیخزود لاوحا  زا  دـننکیم ) لاؤس   ) دـنمعنتم تشهب  ياـهغاب  رد  اـهنآ  دـندش ) راـکوکین  تداعـس  نمی و  هب  هک   ) نیمی لـها  رگم  تسا 
ياهقدص و   ) ماعط ار  ینیکسم  میدوبن و  نارازگزامن  زا  ام  هک  دنهد  باوج  نانآ  دنکفارد ؟ خزود  باذع  هب  لمع  هچ  ار  امش  هک  راکهنگ 

«1 .« » میتفای تمایق  هب  نیقی  گرم ) هب   ) هک نآ  ات  میدرک  بیذکت  ار  ازج  زور  ام  میتخادرپ و  تلاطب  هب  لطاب  لها  اب  ام  میدادن و 
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رد ندـش  قرغ  ینامـسج ، تاوهـش  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  تشز ، ياهراک  ماجنا  دادعتـسا  مه  ةرطف  ناسنا ، يدوجو  نامتخاس  نیاربانب ،
حـلاص و لـمع  ناـسنا و  یلاـع  تاـیقالخا  اوقت و  تلیـضف و  جوا  هب  اـقترا  یگداـمآ  مه  دراد و  ار  يوـیند  تـالیامت  سوـملم و  ياهتذـل 

داضت نمـضتم  هوقلاب  ناسنا  ترطف  هک  تسا  یعیبط  لیلد  نیمه  هب  يونعم . یتخبـشوخ  یناور و  شمارآ  هب  ندیـسر  ینعی  نآ ، ياهدـمایپ 
شیارگ يوس  تمس و  نیمه  زین  ایند  نیا  رد  ناسنا  یعقاو  شیامزآ  و  تسادخ ، تیصعم  تعاطا و  تلیذر و  تلیـضف و  رـش ، ریخ و  نایم 

اـهاوه و زا  اـیآ  ار ؟ یناـمرفان  رـش و  هار  اـی  درک و  دـهاوخ  باـختنا  ار  ادـخ  زا  تعاـطا  ریخ و  هار  اـیآ  تسا . وا  باـختنا  عوضوم  هدارا و 
تاوهـش اهاوه و  رب  ای  درک  دهاوخ  شومارف  ار  تمایق  زور  دـنامیم و  لفاغ  ادـخ  دای  زا  دـنکیم و  يوریپ  يویند  لئاسم  سفن و  تاوهش 

؟ درک دهاوخ  داجیا  لداعت  شیوخ  یناحور  ینامسج و  ياههتساوخ  نایم  هدش  مکاح  سفن 
شومارف ار  ازج  زور  ادـخ و  دـشاب و  مسج  تاوهـش  سفن و  ياوه  وریپ  دـنک و  باختنا  ار  يویند  ياهتذـل  دوخ ، یگدـنز  رد  ناـسنا  رگا 

، هدیـشخب يرترب  ناویح  رب  نآ  هطـساو  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوخ  لـقع  زا  اریز  دوشیم  نآ  زا  رتدـب  یتـح  و  ناویح ، دـننام  تسرد  دـنک ،
. تسا هدرکن  هدافتسا 

______________________________

.47 - 32 رثدم : (- 1)
 323 ص : یسانشناور ، نآرق و 

اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  َْوأ  َنوُعَمْـسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ  اًلیِکَو  ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَـف  َأ  ُهاوَه  ُهَهلِإ ، َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ 
وا زا  عاـفد  هب  اـی  ( ؟ دـش یتـسناوت  وا  ناـبهگن  ظـفاح و  وت  اـیآ  تخاـس ؟ شیوخ  دوبعم  ار  شیوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یـسک  يدـید  اـیآ  »

هکلب دـننایاپراهچ ، نوچمه  یلقعیب ) رد   ) اـهنآ دـنراد ؟ یلقعت  رکف و  اـی  دنونـشیم  نارفاـک  نیا  رثـکا  هک  يربیم  ناـمگ  اـیآ  يزیخرب )
«1 .« » رتهارمگ

اهزاین و زجب  هک  تسا  یکدوک  دـننام  تسرد  یـصخش  نینچ  تسا . هتفای  دـشر  یتیـصخش  دـقاف  دـنکیم  یگدـنز  هنوگ  نیا  هک  یناـسنا 
ار لد  هتـساوخ  سفن و  ياوه  رب  تیمکاح  تیفیک  هدشن و  يوق  شاهدارا  زونه  عقاو  رد  درادن و  یتیمها  شیارب  زیچ  چـیه  دوخ ، تالیامت 

. تسا ءوس » هب  هراّما  سفن   » ياههسوسو میلست  اههتساوخ و  ورهلابند  هراومه  ور  نیا  زا  تسا . هتخوماین 
سفن هک  منکیمن  هئربـت  ار  شیوـخ  سفن  زگره  نم   » ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  یِّبَر  َّنِإ  یِّبَر  َمِحَر  اـم  اَّلِإ  ِءوُّسلاـِب  ٌةَراَّمَأـَل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِـسْفَن  ُئَِّربُأ  اـم  َو 

«2 .« » تسا میحر  روفغ و  مراگدرورپ  دنک ، محر  مراگدرورپ  ار  هچنآ  رگم  دنکیم  رما  اهیدب  هب  رایسب  شکرس ،) )
: دیامرفیم نینچ  صوصخ  نیا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

تنورد رد  هک  تسا  وت  سفن  نامه  تنانمـشد  نیرتنمـشد  « » اهملظ نمآ  اهعمق  وأ  اهبّدأ  نمف  کیبنج ، نیب  یّتلا  کسفن  كّودـع  يدـعأ  »
ار نآ  سک  ره  دراد ، رارق 

______________________________

.44 ، 43 ناقرف : (- 1)
.53 فسوی : (- 2)

 324 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » دنام دهاوخ  ناما  رد  شملظ  زا  دنک  بوکرس  ای  بدا 

سفن و تاوهـش  اـهاوه و  زا  يوریپ  هدارا و  یتسـس  دوشیم و  رادـیب  شنادـجو  دـسرب ، لاـمک  دـشر و  زا  يرتـالاب  هجرد  هب  ناـسنا  یتقو 
، هانگ رد  طارفا  ببـس  هب  ار  دوخ  سفن  هاـنگ ، ساـسحا  نمـض  دـنکیم و  موکحم  دنتـسه  شهاـنگ  شزغل و  بجوم  هک  ار  اـیند  ياهتذـل 

. دراد رارق  هماّول »  » سفن ریثأت  تحت  وا  تلاح ، نیا  رد  دروآیم . ور  ادخ  يوس  هب  هبوت ، ششخب و  بلط  اب  دنکیم و  شنزرس 
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هک ناسنا  سفن  ینعی   ) تمالم ترـسحرپ و  سفن  هب  مسق  و  تمایق . گرزب )  ) زور هب  مسق   » ِۀَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ال 
«2 (.« » دنکیم تمالم  رایسب  هانگ  ریصقت و  رب  ار  دوخ  تمایق  رد 

روط هب  دشاب و  هتشاد  صالخا  ادخ ، مشخ  تابجوم  زا  يرود  حلاص و  لمع  ماجنا  قیرط  زا  لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  هبوت و  رد  ناسنا  رگا 
اـضرا تسا  هداد  هزاجا  سدقم  عرـش  هک  یقیرط  نامه  زا  طقف  ار  نآ  دشاب و  مکاح  دوخ  ینامـسج  ياههتـساوخ  سفن و  ياوه  رب  لماک 

درف تفگ  ناوتیم  تروص  نیا  رد  تسا . هدروآ  دوجو  هب  شیوخ  یناحور  ینامـسج و  ياههتـساوخ  نایم  هبناج  همه  لداعت  یعون  دـنک ،
، دربیم رـس  هب  راقو  نانیمطا و  شمارآ و  رد  ناسنا  سفن  هک  ياهلحرم  ینعی  تسا ، هدـمآ  لیان  يرـشب  لماکت  دـشر و  هلحرم  نیرتالاب  هب 

. دش دهاوخ  قبطنم  نآ  رب  الماک  هنئمطم »  » تفص هاگنآ 
ِیتَّنَج ِیلُخْدا  َو  يِدابِع  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀَّیِضْرَم  ًۀَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای 

______________________________

.89 ص 88 ، تادرفملا ، یناهفصالا : بغارلا  لضفملا  دمحم  نب  نسح  مساقلا  وبا  زا : لقن  هب  (- 1)
.2 ، 1 تمایق : (- 2)

 325 ص : یسانشناور ، نآرق و 
يآ زاب  راگدرورپ  روضح  هب  زورما  ادخ .) دای  هب   ) مارآ لد  نئمطم و  یسدق  سفن  يا  هک ) دسر  فطل  باطخ  نامیا  لها  هب  ماگنه  نآ  » )

تشهب رد  و  يآرد . نم  صاخ  ناگدنب  فص  رد  يآ و  زاب  تسا . وت  کین ) لامعا  زا   ) یـضار وا  و  وا ) يدبا  ياهتمعن  هب   ) دونـشخ وت  هک 
«1 .« » يوش لخاد  نم 

ناسنا تیـصخش  هک  درک  روصت  ییاهتلاح  ناوتیم  ار  هّنئمطم  سفن  هماّول و  سفن  ءوس ، هب  هراّما  سفن  ینعی  سفن ، هناـگ  هس  میهاـفم  نیا 
تیهام يونعم  يداـم و  ياـههبنج  ناـیم  ینورد  داـضت  ناـیرج  رد  ناـسنا  تیـصخش  دوشیم و  فصّتم  نآ  هب  دـشر ، فلتخم  حوطـس  رد 
تاوهش اهاوه و  هک  يروط  هب  دراد  رارق  حطس  نیرتنییاپ  رد  ناسنا  تیصخش  هک  ینامز  دراذگیم . رس  تشپ  ار  اهنآ  شیوخ ، يراتخاس 

دشر و هجرد  نیرتالاب  هب  هک  یماگنه  و  دشابیم . هراّما » سفن   » تیمکاح تحت  عقاو  رد  دـنا ، طلـسم  وا  رب  يویند  ینامـسج و  ياهتّذـل  و 
تسا هدیسر  ياهلحرم  هب  هاگنآ  دوشیم ، رارقرب  وا  یناور  ینامسج و  ياههتـساوخ  نایم  لماک  لداعت  هک  اج  نآ  ات  دسریم  يرـشب  لامک 

ییاهاطخ هب  تبسن  ار  دوخ  سفن  ناسنا  هک  تسا  ياهلحرم  هلحرم ، ود  نیا  نایم  طسو  دح  دنکیم . قیبطت  نآ  رب  هئمطم  سفن  تفـص  هک 
عانتما هنادجم  دنوشیم  نادـجو  شنزرـس  ادـخ و  مشخ  بجوم  هک  ییاهراک  باکترا  زا  دـشکیم و  هبـساحم  هب  تسا  هدـش  بکترم  هک 

هب تلاح  نیا  رد  دتفایم . اطخ  هب  دوشیم و  هابتشا  راچد  فعـض ، تلع  هب  یهاگ  تسین و  قفوم  شالت  نیا  رد  هشیمه  ناسنا  اما  دزرویم .
. دوشیم قالطا  هماّول » سفن   » ناسنا تیصخش 

، تیـصخش صوـصخ  رد  يواـکناور ، سـسؤم  دـیورف  دـنومگیز  نآرق ، لوزن  زا  نرق  هدراـهچ  تشذـگ  زا  سپ  هـک  تـسا  رکذ  هتـسیاش 
رد هنئمطم  هماّول و  هراّما و  سفن  میهاـفم  اـب  ییاهتهابـش  هک  درک  میـسقت  زیاـمتم  شخب  هس  هب  ار  سفن  نآ  ساـسا  رب  داد و  هئارا  ياهیرظن 

زیارغ يواـح  دـیورف  رظن  هب  وا » « » 2 . » تسا رترب » نم   » و نم » «، » وا  » شخب هـس  ياراد  ناـسنا  سفن  هـک  تـسا  دـقتعم  دـیورف  دراد . نآرق ،
زا هلحرم  نیا  رد  سفن  تسا و  مسج  زا  ثعبنم 

______________________________

.30 - 27 رجف : (- 1)
دنومگیز 17 ؛ ص 14 - ، 1982 قورـشلا ، راد  توریب : مراهچ ، پاچ  یتاجن ، نامثع  دـمحم  همجرت  وهلا : انألا و  دـیورف ، دـنومگیز  (- 2)

: توریب مجنپ ، پاچ  یتاجن ، نامثع  دمحم  همجرت  یسفنلا ، لیلحتلا  ملاعم  دیورف :
.48 ص 46 - ، 1983 قورشلا ، راد 
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يدودـح ات  ینعم  نیا  هب  وا » . » تسا تیعقاو  قالخا و  قطنم ، تیاعر  نودـب  زیارغ  ياضرا  امئاد  شفدـه  دـنکیم و  يوریپ  تّذـل »  » لـصا

. تسا نآرق  رد  ءوس » هب  هراما  سفن   » هیبش
دوشیم و لیکشت  طیحم  یگنهرف  ياهشزرا  زا  زین  دیتاسا و  نیدلاو و  قیرط  زا  درف  ياهشزومآ  زا  هک  تسا  سفن  زا  شخب  نآ  رترب » نم  »

تاـفاکم هب  ار  وا  یهاـگ  زین  دزادرپیم و  درف  زا  داـقتنا  تبقارم و  هبـساحم و  هب  دوشیم و  لّدـبم  ینورد  یناـسفن  يورین  کـی  هب  مک  مک 
. تسا ناسنا  هدنبای  دشر  تیهام  هدنهد  ناشن  رترب » نم   » دیورف هدیقع  هب  دنـسانشیم . نادجو  مان  هب  الومعم  ار  سفن  نیا  دـنکیم . دـیدهت 

. تسا هماّول » سفن   » موهفم هیبش  يدودح  ات  ینعم  نیا  هب  رترب  نم 
هب هجیتن  رد  تسا . طلـسم  اهنآ  رب  دراد و  تسد  رد  ار  وا »  » زا یـشان  يزیرغ  تـالیامت  ماـمز  هک  تسا  سفن  زا  شخب  نآ  نم »  » هرخـالاب و 

ار اهنآ  يدوبان  هک  یتالیامت  زین  دزادنایم و  ضیوعت  هب  دهاوخیمن ، هک  ار  هچنآ  ماجنا  دهدیم و  اضرا  هزاجا  دـهاوخیم  دوخ  هک  هچنآ 
اهـشزرا و نیناوق و  مامت  اب  ار - دوخ » زا  نوریب  ناهج   » هب هجوت  اـی  تیعقاو »  » لـصا اـهراک  نیا  رد  دـنکیم و  بوکرـس  دـنادیم  يرورض 
جراخ و ناهج  ای  تیعقاو ، و  وا »  » نیب یگنهامه  داجیا  نم »  » راک دـیورف  هدـیقع  هب  دـنکیم . تاعارم  نآ - ینید  ياهروتـسد  تایقالخا و 
« رترب نم   » يورهداـیز طارفا و  زا  نینچمه  دـهدیم و  اـضرا  هزاـجا  وا »  » هب تیعقاو ، دودـح  رد  اـهنت  هک  يروـط  هب  تـسا  رترب » نـم   » نـیب

نیب یگنهامه  داجیا  هفیظو  رد  نم »  » رگا دوشیم . یقطنم  لیلد  نودـب  تازاجم  هب  دـیدهت  داـقتنا و  رد  طارفا  عناـم  دـنکیم و  يریگولج 
. دش دهاوخ  ققحتم  ناسنا  یناور  تمالس  راجنه و  لداعت و  ناکما  دوش ، قفوم  رترب » نم   » و وا » »

تیـصخش لداعت  ققحت  زین  دوشیم و  یهتنم  نآ  هب  هفیظو  ماجنا  رد  نم »  » تیقفوم هک  ياهجیتن  نایم  میناوتیم  ام  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
ياههتـساوخ نیب  لداـعت  داـجیا  سفن و  ياوـه  رب  هبلغ  اـب  ناـسنا  هک  هنئمطم » سفن   » تلاـح ناـیم  و  فرط ، کـی  زا  ناـسنا  یتخبـشوخ  و 

رد یگدنز  ماظن  هک  ار  تیعقاو » لصا   » نایم نیا  رد  ناسنا  هتبلا  میبایب . ییاهتهابـش  رگید  فرط  زا  دسریم  نآ  هب  دوخ  یناور  ینامـسج و 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  دهدیم و  ماجنا  ار  بجاو  ياهتدابع  ینعی  دیامنیم ، تاعارم  دنکیم  لیمحت  وا  رب  یمالسا  هعماج  کی 

. دنکیم يوریپ  یمالسا  قالخا  تاررقم  زا  دزادرپیم و  حلاص  لمع  و 
روط نآ  سفن  هناگ  هس  میهافم  نایم  دوجوم  فالتخا  دوجو  هب  تسا  مزال  اج  نیا  رد  هتبلا 
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سفن و  هماّول »  » سفن و  ءوس » هب  هراّما   » سفن میهافم  مینک . هراشا  زین  دـیورف ، هاگدـید  زا  سفن  هناگ  هس  عاونا  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هک 

فـصتم اـهنآ  هب  وا  سفن  ناـسنا ، تیـصخش  يوـنعم  دـعب  يداـم و  دـعب  ینورد  عازن  ناـیرج  رد  هک  دنتـسه  یفلتخم  ياـهتلاح  هنئمطم ،» »
تـشپ ار  اهنآ  ناسنا  هک  دشر  صخـشم  لحارم  يانثا  رد  هک  نانچ  تسناد  سفن  زا  یفلتخم  ياهـشخب  ار  اهنآ  ناوتیمن  نیاربانب  دوشیم ؛

رد مه  دنتـسه و  سفن  فلتخم  عاوـنا  مه  دـیورف ، هاگدـید  زا  رترب » نم   » و نم »  » و وا »  » میهاـفم اـما  دـنیآیمن . دوـجو  هب  دراذـگیم ، رس 
رد كدوک  هچ ، شدلوت ؛ زا  سپ  هلـصافالب  تسا  كدوک  سفن  نامه  عقاو  رد  وا »  » اریز دنیآیم . دوجو  هب  كدوک  دشر  فلتخم  لحارم 
هب كدوک  نم »  » شخب جراخ ، ناهج  ریثأت  تحت  جیردت و  هب  سپس  دراد . رارق  شايزیرغ  ياههتساوخ  ریثأت  تحت  یلک  روطب  هلحرم  نیا 

تموـکح وا »  » زا هتـساخرب  زیارغ  رب  جراـخ ، ناـهج  و  تیعقاو »  » ياـهزاین تایـضتقم و  تیاـعر  اـب  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـیآیم و  دوـجو 
نیا دوشیم و  هتخاس  دـنکیم ، تفایرد  دوخ  طیحم  گنهرف  نیدـلاو و  زا  وا  هک  ییاهیهن  اـهرما و  زا  زین  كدوک  رترب » نم   » و دـنکیم .

زا دنکیم . شخیبوت  شنزرـس و  دوشیم ، بکترم  هک  یناهانگ  تاهابتـشا و  رب  دـشکیم و  هبـساحم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نادـجو  نامه 
ياههتساوخ نایم  دشوکیم  نم »  » نآ نایرج  رد  هک  دیآیم  دوجو  هب  ییاهدروخرب  کش  نودب  سفن  شخب  هس  نیا  نایم  دیورف  هاگدید 

زا رادروخرب  راجنهب و  یناـسنا  ناـسنا ، هاـگنآ  دوش ، قفوم  راـک  نیا  رد  رگا  دـنک و  داـجیا  یگنهاـمه  جراـخ ، ناـهج  و  رترب » نم   » و وا » »
. دش دهاوخ  یناور  تشادهب 
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تـشرس تعیبط و  زا  نآرق  هک  يریوصت  ساسا  رب  دهدیم ، خر  سفن  شخب  هس  نیا  نایم  یناور  دروخرب  دیورف ، هاگدید  زا  هک  یلاح  رد 
نیا هجیتن  رد  ددنویپیم و  عوقو  هب  ناسنا  تیـصخش  یناور  یحور و  دعب  يدام و  دعب  نایم  دروخرب  نیا  دنکیم ، میـسرت  ناسنا ، شنیرفآ 

. هّنئمطم سفن  هماّول و  سفن  ءوس ، هب  هراّما  سفن  دیآیم : دوجو  هب  سفن  هناگهس  ياهتلاح  دروخرب ،

تیصخش لداعت  ج -

هب تسا . ود  نآ  نایم  یگنهامه  داجیا  عقاو  رد  ناسنا ، یناور  ینامسج و  ياههبنج  نایم  داضت  لکـشم  لح  هار  نیرتبـسانم  هک  میتفگ  البق 
ياهزاین عرش ، دودح  رد  ناسنا  هک  ینعم  نیا 
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لادـتعا و يورهنایم و  هب  یگدـنز  رد  ناسنا  رگا  دزادرپب . زین  یناور  ياهزاین  ياـضرا  هب  نآ  اـب  ناـمزمه  دـنک و  اـضرا  ار  دوخ  ینامـسج 

الماک حور  مسج و  ياهزاین  نایم  یگنهامه  داجیا  دـشاب ، مزتلم  یناور  ینامـسج و  ياههزیگنا  ياـضرا  رد  طارفا  يورهداـیز و  زا  يرود 
نآ بوکرـس  تهج  رد  دـشاب و  فلاخم  ینامـسج  ياههزیگنا  ياضرا  اب  هک  دراد  دوجو  یتینابهر  هن  مالـسا  رد  اریز  تسا . ریذـپ  ناـکما 

مسج و ياههزیگنا  یگنهامه  ناهاوخ  مالـسا  دـنک . اضرا  لماک  روط  هب  ار  ینامـسج  ياههزیگنا  هک  قلطم  هحاـبا  یعون  هن  دـنک و  لـمع 
هرابرد ثحب  ماگنه  البق  ام  دـماجنیب . ناسنا  يونعم  يدام و  ياههبنج  نایم  لداعت  داجیا  هب  هک  تسا  ياهنایم  هار  نتفرگ  شیپ  رد  و  حور ،

ترورـض هب  نآرق  میاهدرک . هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  نآرق ) رد  اههزیگنا  هب  طوبرم  لـصف   ) باـتک نیمه  لوا  لـصف  رد  یناور ، ضراـعت 
: دیامرفیم هراشا  نینچ  ناسنا ، تیصخش  رد  لداعت  نیا  ققحت 

 ... اْینُّدلا َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  َو ال  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتبا  َو 
«1  ...« » نکم شومارف  ایند  زا  ار  تاهرهب  نک و  وجتسج  ار  ترخآ  يارس  هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  رد  «و 

: دیامرفیم نینچ  هراب  نیا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
تسین یسک  امش  نیرتهب  « » هذهل لمع  نم  مکریخ  اّمنإ  هایند و  كرت  و  هترخآل ، لمع  نم  و ال  هترخآ ، نود  هایندل  لمع  نم  مکریخ  سیل  »

هکلب دزاس ، اهر  ار  ایند  دنک و  راک  شترخآ  يارب  طقف  هک  یـسک  هن  دنک و  راک  ترخآ ، نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دوخ  يایند  يارب  طقف  هک 
«2 .« » دنک راک  ترخآ  يارب  مه  ایند و  يارب  مه  هک  تسا  یسک  امش  نایم  رد  درف  نیرتهب 

______________________________

.77 صصق : (- 1)
.195 ص 194 ، ، 1977 نیبالملل ، ملعلا  راد  توریب ، مالسالا ، یف  قالخألا  ۀفسلف  هینغم ، داوج  دمحم  (- 2)
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رد ناوتیم  ار  هتفای  لاـمک  تیهاـم  نیا  دریگیم . لکـش  لـماک  یقیقح و  روط  هب  ناـسنا  تیهاـم  حور ، مسج و  ناـیم  لداـعت  يرارقرب  اـب 

، دید رولبتم  دوب ، اراد  ار  ود  ره  ینامسج  هدنیازف  توارط  مه  یحور و  باداش  يورین  مه  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تیصخش 
همادا دوخ  يرـشب  یگدـنز  هب  نارگید  دـننام  مه  تخادرپیم و  قح  تداـبع  هب  لـماک  عوشخ  افـص و  اـب  مه  ترـضح ، نآ  هک  يروط  هب 

لماک و ناسنا  کی  هدنیامن  ترـضح ، نآ  سدقم  دوجو  لیلد  نیمه  هب  تسجیم . هرهب  زین  يویند  ياهتذـل  زا  عرـش  دودـح  رد  دادیم و 
«1 . » دوب هدش  لداعتم  وا  رد  یناسنا  یناور  ینامسج و  ياوق  هیلک  هک  دوب  هنومن  تیصخش  کی 

. تسا یتسه  لک  رد  دوجوم  نزاوت  رگنایامن  ناسنا ، تیصخش  رد  حور  مسج و  لداعت 
ثحب يرطف  ياـههزیگنا  هراـبرد  هـک  اـج  نآ  لوا  لـصف  رد  اـم  دـیرفآ . یــصخشم  نازیم  هزادـنا و  رد  ار  يزیچ  ره  لاـعتم  دـنوادخ  اریز 

ظفح يارب  هک  لداعت  زا  تباث  یتلاح  رد  ندب  نتـشاد  هگن  رد  يرطف  ياههزیگنا  هفیظو  هب  زین  ندب و  رد  یتایح  لداعت  هدـیا  هب  میدرکیم ،
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کیژولویب لداعت  هب  رـصحنم  ناسنا  رد  لداـعت  هلأـسم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  میدرک . هراـشا  تسا ، يرورـض  يرما  عون  ياـقب  تاذ و 
. دریگیم رب  رد  مه  ار  حور  مسج و  لداعت  زین  ناسنا و  تیصخش  لک  هکلب  تسین ،

راجنهب تیصخش  د -

دشاب و لداعتم  نآ  رد  حور  مسج و  هک  تسا  یتیصخش  مالسا ، رظن  زا  راجنهب  تیصخش  هک  دوشیم  نشور  هلأسم  نیا  هتشذگ  بلاطم  زا 
. دوش اضرا  مادک  ره  ياهزاین 

عرـش هک  يدودح  رد  ار  نآ  ياهزاین  دهدیم و  تیمها  نآ  يدـنمورین  تمالـس و  مسج و  هب  تسا ، راجنهب  تیـصخش  ياراد  هک  یناسنا 
دنتـسه ادـخ  تیاضر  بجوم  هک  ار  يروما  تادابع و  دروآیم . نامیا  ادـخ  هب  نآ  اب  ناـمزمه  دزاـسیم و  هدروآرب  دـنادیم  اور  سدـقم 
شیوخ سفن  ياوه  وریپ  هک  يدرف  مالـسا  رظن  زا  نیاربانب  دـنکیم . بانتجا  دوشیم  ادـخ  مشخ  بجوم  هک  یلاـمعا  زا  دـهدیم و  ماـجنا 

هک یسک  زین  تسا و  راجنهبان  يدرف  دشاب ،
______________________________

.63 ص 62 ، ، 1962 ۀبهو ، ۀبتکم  هرهاق ، مود ، پاچ  عمتجملا ، سفنلا و  یف  بطق : دمحم  (- 1)
 330 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دوشیم و دوخ  یمسج  فعض  ثعاب  دیدش  یتضایر  و  یطارفا ، یتینابهر  اب  دنکیم و  روهقم  بوکرـس و  ار  دوخ  ینامـسج  ياههتـساوخ 
تعیبط و اب  یطیرفت  یطارفا و  ياهـشیارگ  هنوگ  نیا  اریز  تسا . راجنهبان  یـصخش  دزادرپیم ، يونعم  تالیامت  اهزاین و  ياـضرا  هب  اـهنت 

ناـسنا یقیقح  تیهاـم  قـقحت  يریگلکـش و  هب  شیارگ ، ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  لـیلد  نیمه  هب  تـسا . داـضتم  فلاـخم و  ناـسنا  ترطف 
. دناسریمن زین  یتیصخش  یقیقح  لامک  هب  ار  وا  هک  نانچ  دماجنایمن ،

نآرق رد  تیصخش  عاونا  ه -

هراشا

نانآ دننک . یسررب  ار  مدرم  ياهتیصخش  توافت  هباشت و  دوجو  دناهدیشوک ، رضاح  نرق  رد  ناسانـشناور  و  خیرات ، لوط  رد  نادنمـشیدنا 
رب رد  ياهدننک  زیامتم  ياههناشن  ای  تایـصوصخ  زا  یـصخشم  هورگ  عون ، ره  هک  دناهدرک  میـسقت  عون  دنچ  هب  تیـصخش  رظن  زا  ار  مدرم 
زا یکی  هورگ  ریز  هک  یناسک  دندقتعم  دناهدرک و  میـسقت  یفلتخم  عاونا  هب  اهنآ ، ینامـسج  تایـصوصخ  ساسا  رب  ار  مدرم  یخرب ، دراد .

هباــشت ساــسا  رب  ار  مدرم  رگید ، یهورگ  دــنرگیدکی . هیبـش  زین  یناور  تایــصوصخ  رد  دــنریگیم ، رارق  تیــصخش  ینامــسج  عاوـنا 
«1 . » دناهدرک میسقت  یناور  عاونا  هب  نانآ  یناور  تایصوصخ 

تـسا یـششوک  عقاو  رد  دشاب ، هباشم  یتایـصوصخ  هدـنراد  دارفا  لماش  نآ  عون  ره  هک  فلتخم ، عاونا  هب  تیـصخش  رظن  زا  مدرم  میـسقت 
. اهنآ راتفر  ریسفت  مدرم و  فیصوت  يارب 

نانچ مینک ، ریسفت  ار  شراتفر  فیصوت و  ار  وا  دوخ  تسناوت  میهاوخ  میوش ، ّتیـصخش  عون  نالف  هب  درف  نالف  باستنا  هب  لیاق  یتقو  الثم 
. دوب دهاوخ  ینیبشیپ  لباق  دز  دهاوخ  رس  وا  زا  هدنیآ  رد  یصخشم  دراوم  رد  الامتحا  هک  زین  يراتفر  عون  هک 

تایـصوصخ هناگ ، هس  عاونا  نیا  زا  کی  ره  ناقفانم . نارفاک و  ناـنمؤم ، تسا : هدرک  میـسقت  عون  هس  هب  هدـیقع ، ساـسا  رب  ار  مدرم  نآرق 
هنوگ نیا  تسا ، تیاده  هدیقع و  باتک  نآرق  هک  اج  نآ  زا  دزاسیم . شیادج  رگید  عون  ود  زا  هک  دراد  ار  دوخ  هژیو  یمومع  یلصا و 

______________________________
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67 ص 62 - سورازال ، دراچیر س . ۀیصخشلا ؛» : » هب كر  تیصخش ، عاونا  صوصخ  رد  هدش  هئارا  ياههیرظن  زا  رتشیب  عالطا  يارب  (- 1)
.405 ص 398 - یتاجن ، نامثع  دمحم  ۀیمویلا : انتایح  یف  سفنلا  ملع  و 

 331 ص : یسانشناور ، نآرق و 
تیصخش راتخاس  رد  هدیقع  تیمها  هدنهد  ناشن  يدنب  میسقت  نیا  رگید ، فرط  زا  دراد . یگنهامه  زین  نآ  فادها  اب  مدرم ، يدنب  میسقت 

نارگید زا  وا  زیامت  بجوم  هک  صخـشم  صاخ و  یلکـش  هب  ار  ناسنا  راتفر  زین  تسا و  وا  هدـننک  زیامتم  تایـصوصخ  صیخـشت  ناسنا و 
. تسا هدیقع  نآرق ، رظن  زا  تیصخش  یبایشزرا  یلصا  لماع  هک  دهدیم  ناشن  نینچمه  يدنب  میسقت  نیا  دهدیم . تهج  دوش ،

هروس زاغآ  رد  الثم  دـنکیم . هراشا  ناقفانم  نارفاـک و  ناـنمؤم ، ینعی  تیـصخش ، عون  هس  نیا  ياراد  مدرم  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآرق 
ياههروس رد  دـنکیم . رکذ  ( 20 - 8  ) هیآ رد 13  ار  ناــقفانم  و  ( 7 ، 6  ) هـیآ ود  رد  ار  نارفاـک  (، 5 - 2  ) هیآ راـهچ  رد  ار  ناـنمؤم  هرقب ،

. تسا هداـهن  هروس  نآ  رب  ار  اـهنآ  ماـن  هداد و  صاـصتخا  ياهروـس  زین  کـی  ره  يارب  نیا ، رب  هوـالع  دـنکیم . هراـشا  اـهنآ  هب  زین  يرگید 
«1 «. » نوقفانم  » و نورفاک » « » نونمؤم  » ياههروس

زیامتم رگید  عون  ود  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  دـنکیم  رکذ  ياهژیو  میالع  تایـصوصخ و  هناگهس ، ياهتیـصخش  نیا  زا  کـی  ره  يارب  نآرق 
نآرق رد  هک  روطناـمه  دوشیم  رگید  عاونا  زا  عون  ره  زیاـمت  بجوم  هک  ار  ییاـههناشن  نیرتـمهم  درک  میهاوخ  یعـس  ـالیذ  اـم  دوشیم .

. مینک رکذ  تسا ، هدمآ 

: نانمؤم - 1

هراشا

، هدـیقع لیبق : زا  یگدـنز  فلتخم  ياههنیمز  رد  ار  ناـشراتفر  ناـنمؤم و  نآرق ، ياـههروس  رثکا  تاـیآ و  زا  يرایـسب  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
تایـصوصخ يزور و  بسک  يارب  شـالت  یلمع و  یگدـنز  تخانـش ، هب  قشع  یگداوناـخ ، طـباور  نارگید ، اـب  هطبار  قـالخا ، تداـبع ،

. تسا هدرک  رکذ  یمسج 
ياههنیمز زا  یمومع  یلصا و  هنیمز  هب 9  ار  اهنآ  میناوتیم  میزادرپب ، تسا - هدمآ  نآرق  رد  هک  نانمؤم - تایـصوصخ  يروآعمج  هب  رگا 

: مینک میسقت  يراتفر 
______________________________

. توریب سراف ، دمحم  دمحا  میرکلا ، نآرقلا  یف  ۀیناسنالا  جذامنلا  هب : كر  نینچمه  عوضوم  نیا  رد  (- 1)
ص ، 1978 یبرعلا ، رکفلا  راد  هرهاق : دوبع ، ینغلادبع  رصاعملا ، ناسنالا  مالسالا و  یف  ناسنالا  و  85 ؛ ص 61 - خیرات ،) نودب   ) رکفلا راد 

.158 - 152
 332 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. یتدیقع تایصوصخ  - 1
. يدابع تایصوصخ  - 2

. یعامتجا طباور  هب  طوبرم  تایصوصخ  - 3
. یگداوناخ طباور  هب  طوبرم  تایصوصخ  - 4

. یقالخا تایصوصخ  - 5
. یفطاع یلاعفنا و  تایصوصخ  - 6
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. یتخانش ینالقع و  تایصوصخ  - 7
. ياهفرح یلمع و  یگدنز  هب  طوبرم  تایصوصخ  - 8

. ینامسج تایصوصخ  - 9
. تسا راتفر  زا  ینیعم  صاخ و  هبنج  هب  طوبرم  مادـک  ره  هک  دوشیم  یعرف  تایـصوصخ  زا  يرگید  هورگ  لماش  اههنیمز ، نیا  زا  کی  ره 

. دنراد رارق  نانمؤم ، تایصوصخ  یلصا  یمومع و  ياههنیمز  رد  هک  تسا  یعرف  ياههورگ  هدنهد  ناشن  ریز  ياهناونع 

یتدیقع تایصوصخ   1 - 1

. ردق اضق و  بیغ و  خزود ، تشهب و  باسح ، زیخاتسر و  زور  تمایق ، زور  ناگتشرف ، ینامسآ ، بتک  ناربمایپ ، ادخ ، هب  نامیا 

يدابع تایصوصخ   2 - 1

بلط ادـخ ، مئاد  رکذ  ادـخ ، ياوقت  ناج ، لام و  اب  ادـخ  هار  رد  داهج  جـح ، تاکز ، هزور ، زامن ، لیبق : زا  ضیارف  ماـجنا  ادـخ و  تاداـبع 
. نآرق تءارق  ادخ و  رب  لکوت  ادخ ، زا  ششخب 

یعامتجا طباور  هب  طوبرم  تایصوصخ   3 - 1

زا بانتجا  راـثیا ، وفع ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یگتـسبمه ، داـحتا و  يراـکمه ، نواـعت و  ناـسحا ، دوج و  مدرم ، اـب  بوخ  راـتفر 
. هدوهیب ياهراک 

یگداوناخ طباور  هب  طوبرم  تایصوصخ   4 - 1

. اهنآ هب  هقفن  تخادرپ  هداوناخ و  یتسرپرس  رگیدکی ، هب  تبسن  نارسمه  ترشاعم  نسح  نادنواشیوخ ، نیدلاو و  هب  یکین 
333 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یقالخا تایصوصخ   5 - 1

هار رد  قح و  نتفرگ  رد  یـشوک  تخـس  ینتورف ، ینمادکاپ ، مدرم ، ادخ و  دهع  هب  يافو  يرادـتناما ، تلادـع ، تقادـص ، يرابدرب ، ربص ،
. سفن توهش  اوه و  رب  تیمکاح  هدارا ، تردق  سفن ، تزع  ادخ ،

یفطاع یلاعفنا و  تایصوصخ   6 - 1

لاعفنا لرتنک  مشخ و  ندروخ  ورف  نانآ ، هب  تبـسن  یهاوخریخ  یتسود و  مدرم  ادخ ، تمحر  هب  دیما  ادخ ، باذـع  زا  سرت  یتسودادـخ ،
تروص رد  ینامیـشپ  ساسحا  سفن و  ندرک  شنزرـس  ینابرهم و  عضاوت ، نارگید ، هب  تداسح  مدـع  نارگید ، هب  ندرکن  زواجت  بضغ ،

. هانگ باکترا 

یتخانش ینالقع و  تایصوصخ   7 - 1
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. هدیقع رکف و  يدازآ  تقیقح ، يوجتسج  نامگ ، زا  يوریپ  مدع  شناد ، تخانش و  بلط  ادخ ، شنیرفآ  یتسه و  رد  رکفت 

ياهفرح یلمع و  یگدنز  هب  طوبرم  تایصوصخ   8 - 1

. يزور بسک  يارب  هنادجم  هنالاعف و  شالت  ندرک ، راک  بوخ  لمع و  رد  صالخا 

یندب تایصوصخ   9 - 1

. تراهط یگزیکاپ و  تمالس ، يدنمورین ،
یگدنز طاشن  زا  رپ  قیقد و  ریوصت  میناوتیم  مشیدنیب ، تسا  هدرک  فیصوت  نآ  هب  ار  نانمؤم  نآرق  هک  تایـصوصخ  نیا  هعومجم  هب  رگا 
یگدـنز رد  دـنکیم و  تدابع  ار  وا  اهنت  تسا و  هدروآ  نامیا  شراگدرورپ  هب  هناـقداص  هک  ینمؤم  مینک ، مسجم  دوخ  نهذ  رد  ار  نمؤم 

رد تقد  يرادتناما و  صالخا و  رد  دنبیاپ و  هدیدنسپ  قالخا  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا  هب  دوخ  یلغش  یعامتجا و  یگداوناخ ، یـصخش ،
ام زا  ادخ  هک  هچنآ  تسا و  يرـشب  تاناکما  دودح  رد  لماک  ناسنا  ریوصت  دهدیم  هئارا  نمؤم  زا  نآرق  هک  يریوصت  تسا . هنومن  اهراک 

نیتسخن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تسا . لامک  نیا  هب  لوصو  يارب  هبناج  همه  شالت  دهاوخیم 
 334 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ینمؤم صاخشا  نانآ ، زا  درک و  نوگرگد  الماک  ار  نانآ  تیـصخش  هجیتن  رد  و  تیبرت ، تایـصوصخ  نیمه  ساسا  رب  ار  ناناملـسم  هورگ 
هتفرگ ارف  تنس  نآرق و  زا  هک  ییالاو  ياهشزرا  هدیدنسپ و  لیاصخ  تمه ، ولع  یقالخا ، فرش  تیصخش ، يورین  اب  دنتسناوت  هک  تخاس 

. دنهد رییغت  ار  خیرات  هرهچ  دندوب ،
نتفای ققحت  يارب  دـیاب  هک  تسا  نمؤم  ناسنا  کی  زا  ییوگلا  عقاو  رد  دـنکیم ، میـسرت  نامنهذ  رد  ناـنمؤم ، هب  عجار  نآرق  هک  يریوصت 

دوش و لیدبت  رادهشیر  یلصا و  یتایـصوصخ  هب  ات  دشاب  تایـصوصخ  نیمه  ساسا  رب  ناکدوک  تیبرت  دیاب  زین  و  مینک . شالت  نآ  یعقاو 
. تسا ریذپ  ناکما  قیرط  نیا  زا  اهنت  یمالسا  ملاس  هعماج  کی  لیکشت 

اکرتشم زین  دنرگیدکی و  لّمکم  دـنراد و  رثأت  ریثأت و  رگیدـمه  رد  هکلب  دنتـسین ، مه  زا  لقتـسم  نمؤم  تیـصخش  رد  روبزم  تایـصوصخ 
ای مدرم و  اب  طابترا  ای  راگدرورپ ، اب  طابترا  رد  هچ  نمؤم  راتفر  لیلد  نیمه  هب  دنهدیم . تهج  یگدنز  ياههنیمز  هیلک  رد  ار  نمؤم  راتفر 

. تسا گنهامه  دوخ ، اب 
يروط هب  دننکیم ، افیا  یگدنز  ياههنیمز  هیلک  رد  ناسنا  راتفر  هب  نداد  تهج  رد  ياهدننک  نییعت  یساسا و  شقن  یتدیقع ، تایـصوصخ 

رگید تایصوصخ  هیلک  رد  دنوشیم و  ناسنا  تیصخش  رب  مکاح  یلـصا  تایـصوصخ  زا  باسح ، زیخاتـسر و  زور  دیحوت و  هب  نامیا  هک 
دوخ ياهراک  رد  تسا ، راکتسرد  نیما و  راگدرورپ ، هب  تبسن  هک  ینمؤم  نیاربانب  دننکیم . ییامنهار  ار  اهنآ  دنتـسه و  رثؤم  یتیـصخش ،

رد دـنکیم ، تدابع  ار  وا  هناصلاخ  دـسرتیم و  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  ینمؤم  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  داـمتعا  دروم  نیما و  زین  نارگید  و 
كانمیب وا  رفیک  مشخ و  زا  تسا و  يدـنوادخ  شاداپ  تیاضر و  بلاط  مدرم ، اب  طـباور  رد  زین  دوخ و  یناـسفن  ياههتـساوخ  اـب  دروخرب 

تـسا هاگدـید  نیمه  زا  دوشیم . یگدـنز  رد  نمؤم  يراتفر  ياههنیمز  همادا  بجوم  وا ، تدابع  دـنوادخ و  هب  نامیا  بیترت  نیا  هب  تسا .
بوسحم تدابع  یعون  نانآ ، يارب  کین  راک  ماجنا  صولخ و  ّتبحم و  راهظا  مدرم و  اب  يراتفرـشوخ  تسرد ، هار  هب  سفن  ییامنهار  هک 

. دوشیم
هورگ هس  ای  هجرد  هس  نآرق  دـنراد . قرف  مه  اب  لحارم ، تاجرد و  رد  دنتـسین  حطـس  کـی  رد  اوقت  رظن  زا  ناـنمؤم  همه  هک  تسا  یهیدـب 

. ریخ نازاتشیپ  اهورهنایم و  دننکیم ، ملظ  دوخ  هب  هک  ینانمؤم  تسا : هدرک  رکذ  نانمؤم  يارب 
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ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِتاْریَْخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِم  َو  ٌدِـصَتْقُم  ْمُْهنِم  َو  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 

و دندرک ، متـس  دوخ  رب  ياهدع  اهنآ  نایم  زا  اما ) ، ) میداد ثاریم  هب  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  سپـس  »
«1 .« » تسا گرزب  یتلیضف  نیا  دنتفرگ و  یشیپ )  ) همه زا  اهیکین  رد  ادخ  نذا  هب  ياهدع  و  دندوب ، ورهنایم  ياهدع 

زا یخرب  بکترم  دنکیم و  یهاتوک  تابجاو  زا  یخرب  ماجنا  رد  هک  یـسک  ینعی  سفن ، هب  ملاظ  : » دـیوگیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا 
لامعا زا  یخرب  مه  یهاگ  اما  دـیوگیم ؛ كرت  ار  تامرحم  دـهدیم و  ماجنا  ار  تاـبجاو  هک  تسا  یـسک  دـصتقم ، دوشیم و  تاـمّرحم 

ار تابحتـسم  تابجاو و  هک  تسا  یـسک  ریخ  روما  رد  زاتـشیپ  دوشیم و  تاهورکم  زا  یخرب  بکترم  اـی  دـهدیمن و  ماـجنا  ار  بحتـسم 
«2 .« » دنکیم كرت  ار  حابم  لامعا  زا  یخرب  یتح  تاهورکم و  تامرحم و  دهدیم و  ماجنا 

هک یـسک  ینعی  دـصتقم ، و  دوشیم . هریغـص  ناـهانگ  بکترم  هک  یـسک  ینعی  سفن ، هب  ملاـظ  : » دـیوگیم نینچ  دروم  نیا  رد  یبـطرق  و 
«3 .« » دنرتولج مدرم  همه  زا  هک  دنتسه  یناسک  ریخ ، نازاتشیپ  و  دهدیم . ماجنا  مزال  ّدح  رد  ار  ترخآ  ایند و  ياهراک 

. دنکیم یهاتوک  لمع  رد  هک  یسک  ینعی  سفن ، هب  ملاظ  هک  تسا  هدمآ  نیلالج  ریسفت  رد 
. دنکیم شلمع  همیمض  زین  ار  داشرا  میلعت و  ِتاْریَْخلِاب » ٌِقباس   » و دهدیم . ماجنا  ار  شاهفیظو  تاقوا  بلغا  رد  هک  یسک  ینعی  دصتقم ، و 

«4»
______________________________

.32 رطاف : (- 1)
.555 ص 554 ، ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  (- 2)

ناملاظ تسا ...  هعقاو  هروس  رد  ًۀَثالَث » ًاجاوْزَأ  ُْمْتنُک  َو  : » هیآ ریظن  هیآ  نیا  دیوگیم : نینچمه  یبطرق  ص 346 . ج 4 ، یبطرق ، ریسفت  (- 3)
. دنتسه نوقباس »  » نامه ریخ  نازاتشیپ  ۀنمیم و  باحصا  نادصتقم ، ۀمأشم و  باحصا  نامه  اج ، نیا  رد  سفن  هب 

ص 367. نیلالج ، ریسفت  (- 4)
336 ص : یسانشناور ، نآرق و 

: نارفاک - 2

هراشا

ار تایـصوصخ  نیا  دربیم . ماـن  اـهنآ  يارب  یلـصا  هژیو و  تایـصوصخ  زا  ياهراـپ  دـنکیم و  هراـشا  نارفاـک  هب  يداـیز  تاـیآ  رد  نآرق 
: درک هصالخ  ریز  تروص  هب  ناوتیم 

یتدیقع تایصوصخ   1 - 2

. باسح زیخاتسر و  تمایق و  زور  ناربمایپ ، ادخ ، یگناگی  هب  نامیا  مدع 

يدابع تایصوصخ   2 - 2

. ینایز هن  دراد و  نانآ  يارب  يدوس  هن  هک  دنتسرپیم  ار  ییاهزیچ  ادخ  زجب 
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یگداوناخ طباور  هب  طوبرم  تایصوصخ   3 - 2

هب رما  زین  دـننکیم و  زواجت  ناشقوقح  هب  دـنهدیم و  رارق  رخـسمت  دروم  ار  اهنآ  دنتـسه ، زواجتم  نانمؤم  اب  ناـشراتفر  رد  نارفاـک ، ملظ :
. دنیامنیم فورعم  زا  یهن  رکنم و 

یعامتجا طباور  هب  طوبرم  تایصوصخ   4 - 2

. نادنواشیوخ اب  هطبار  عطق 

یقالخا تایصوصخ   5 - 2

. ّربکت رورغ و  تاوهش ، سفن و  ياوه  زا  يوریپ  روجف و  قسف و  ینکشنامیپ ،

یفطاع یلاعفنا و  تایصوصخ   6 - 2

. تسا هدومرف  اطع  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  رد  نانمؤم  هب  ناشتداسح  نانمؤم ، هب  تبسن  هنیک  ترفن و 

یتخانش ینالقع و  تایصوصخ   7 - 2

. دوخ نداد  بیرف  ناردپ و  ياهتنس  دیاقع و  زا  هناروکروک  دیلقت  اهنآ ، ياهلد  رب  یگدز  رهم  لقعت ، كاردا و  رد  یناوتان  يرکف و  دومج 
زیخاتسر و تمایق و  زور  ینامـسآ ، بتک  ناربمایپ ، دیحوت ، هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  دنکیم  میـسرت  نارفاک  تیـصخش  زا  نآرق  هک  يریوصت 

. دنرادن نامیا  خزود  تشهب و  باسح و 
 337 ص : یسانشناور ، نآرق و 

لقعت هن  دنیوگیم و  نخس  هن  دنونشیم ، هن  يررـض ، هن  دنراد و  یعفن  هن  هک  دنزادرپیم  ییاهتب  شتـسرپ  هب  دوخ  ناردپ  زا  دیلقت  هب  اهنآ 
لیلد نیمه  هب  دنتـسه . زجاع  دناوخیمارف ، نآ  هب  ار  مدرم  مالـسا  هک  دیحوت  تقیقح  كاردا  زا  دـنايرکف و  دومج  راچد  اهنآ  دـننکیم .

: دنکیم فیصوت  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  نآرق 
ياهمشچ رب  هدز و  رهم  نانآ  ياهشوگ  اهلد و  رب  ادخ   » ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ٌةَواشِغ  ْمِهِراْصبَأ  یلَع  َو  ْمِهِعْمَـس  یلَع  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ 

«1  ...« » هدش هدنکفا  هدرپ  اهنآ 
رخـسمت و زین  هنیک و  ترفن و  دروم  ار  اهنآ  و  دنزرویم ، دـسح  تسا  هدومرف  اطع  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  رطاخ  هب  نانمؤم  هب  اهنآ 

ياهدنویپ یتح  نانمؤم ، ياذیا  ترفن و  صوصخ  رد  دننکیم و  جرخ  لوپ  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  عنام  داجیا  يارب  دنهدیم و  رارق  رازآ 
هب اهنت  هک  دنتـسه  ییوجدوس  يدام و  ياهناسنا  زین  و  ربکتـسم ، رورغم و  نکـش ، نامیپ  اهنآ  دننکیمن . تاعارم  ار  تبارق  يدـنواشیوخ و 
. دنروهطوغ ینارتوهش  سفن و  ياوه  ياضرا  رد  تسا و  هارمه  روجف  قسف و  اب  ناشیگدنز  ور ، نیا  زا  دنشیدنایم  ایند  ياهتذل  عاتم و 
مامت رد  هک  تسا  نانمؤم  تیـصخش  یلـصا  تایـصوصخ  زا  باسح ، زیخاتـسر و  زور  دـیحوت و  هب  نامیا  هک  میدـید  نانمؤم  هرابرد  ـالبق 

زا یصخشم  دنور  رد  نانمؤم  يامنهار  هکرحم و  يورین  عقاو  رد  قوف  ياههلوقم  هب  نامیا  دهنیم . ياجرب  ازسب  يریثأت  رگید  تایصوصخ 
يورین نیا  اهنآ  هک  دوشیم  ببـس  تمایق  زور  دـیحوت و  هب  نارفاک  نتـشادن  نامیا  اما  دزاـسیم  ادـج  نارگید  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  راـتفر 

یفده يوس  هب  ار  تیـصخش  تایـصوصخ  هک  ییورین  دنهدب ، تسد  زا  ار  رگید  یتّیـصخش  تایـصوصخ  هدننک  گنهامه  هدننک و  میظنت 
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عمط هب  راگدرورپ  تیاضر  ترفغم و  دیما  هب  هک  یلامعا  هیلک  رد  وا  تیاضر  نتشاد  رظن  رد  ادخ و  تدابع  نامه  هک  نشور - صخشم و 
يورخا يویند و  شاداپ  تفایرد 

______________________________

.7 هرقب : (- 1)
 338 ص : یسانشناور ، نآرق و 

و بلـس ، نارفاک  تیـصخش  زا  ار  نزاوت  راتفر ، يامنهار  هدننازیگنا و  فده  نیا  نادقف  دـنکیم . ییامنهار  دریگیم - ماجنا  ناسنا  طسوت 
زا هک  دـنزیم  مه  هب  يروط  ار  ناـنآ  یلاـعفنا  نزاوت  هک  ناـنچ  درکیم ، فرحنم  يویند  ینامـسج و  تاذـل  تاوهـش و  ياـضرا  ریـسم  هب 

مهارف ار  ناشیا  رازآ  تابجوم  دنتفرگیم و  شیپ  رد  اهنآ  اب  هنارگزواجت  يراتفر  دندیزرویم و  دـسح  هنیک و  نانآ  هب  رفنتم و  ناناملـسم ،
دیحوت و ینعی  یهلا ، توعد  شریذپ  يارب  نانآ  یگدامآ  مدع  يرکف و  دومج  ثعاب  راّفک ، تیـصخش  رد  لداعت  مدع  نیمه  دندروآیم .

. دوب نآ  بذج  كرد و 

: ناقفانم - 3

هراشا

تایصوصخ نآرق  دننک . ذاختا  نامیا  ربارب  رد  يراکشآ  عضوم  دنتـسناوتیمن  هک  لزلزتم  فیعـض و  یتیـصخش  اب  دندوب  یمدرم  ناقفانم ،
. تسا هدرک  دیدهت  باذع  نیرتدیدش  هب  ار  اهنآ  هدش و  روآدای  ار  اهنآ  هدننک  صخشم 

يروای زگره  دنراد و  رارق  خزود  هلحرم  نیرتنییاپ  رد  ناقفانم  اریز )  » ) ًاریِـصَن ْمَُهل  َدَِجت  َْنل  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ 
«1 (.« » دیزیهرپب تسا  قافن  هناشن  هک  ادخ  نانمشد  اب  یتسود  حرط  زا  نیاربانب   ) تفای یهاوخن  اهنآ  يارب 

: درک هصالخ  ریز  حرش  هب  ناوتیم  تسا - هدمآ  نآرق  رد  هک  ار - ناقفانم  تایصوصخ  نیرتمهم 

یتدیقع تایصوصخ   1 - 3

. ناکرشم نایم  رد  كرش  راهظا  ناناملسم و  نایم  رد  نامیا  راهظا  دیحوت ، ربارب  رد  صخشم  یعضوم  ذاختا  مدع 
______________________________

.145 ءاسن : (- 1)
339 ص : یسانشناور ، نآرق و 

يدابع تایصوصخ   2 - 3

. دنتسیایم زامن  هب  یلاحیب  یلبنت و  اب  دنهدیم و  ماجنا  داقتعا  نودب  ایر و  يور  زا  ار  تادابع 

یعامتجا طباور  هب  طوبرم  تایصوصخ   3 - 3

دـنراد و مدرم  بیرف  هب  لیامت  دـنزیگنایمرب . هنتف  تاعیاش ، شخپ  قیرط  زا  ناناملـسم  نایم  رد  دـننکیم و  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما 
رهاظ رظن  زا  دنروخیم و  دنگوس  رایسب  دوخ  نانخس  ندنارواب  يارب  زین  و  دننزیم ، فرح  بوخ  ناگدنونش ، نداد  رارق  ریثأت  تحت  يارب 
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. دنهد رارق  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  هجیتن  رد  دننک و  هجوت  بلج  ات  دناهتسارآ  مدرم ، نایم  رد  سابل ، هفایق و  و 

یقالخا تایصوصخ   4 - 3

یقالخا تایصوصخ  زا  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  یبلط و  تصرف  ییوجدوس ، لخب ، غورد ، سرت ، ایر ، ینکـش ، نامیپ  سفن ، هب  دامتعا  مدع 
. تسا اهنآ 

یفطاع یلاعفنا و  تایصوصخ   5 - 3

هارمه گنج  هب  نتفر  زا  اهنآ  فلخت  ثعاب  نیمه  دـنراد و  ساره  گرم  زا  نینچمه  و  ناکرـشم ، زا  مه  ناـنمؤم و  زا  مه  ناـقفانم ، سرت :
. دنزرویم هنیک  نانآ  هب  دنراد و  ترفن  ناناملسم  زا  دوشیم . ناناملسم  رگید 

یتخانش ینالقع و  تایصوصخ   6 - 3

رب هک  یناـسک  ناوـنع  هب  ار  ناـقفانم  نآرق ، لـیلد  نیمه  هب  تسرد . رکفت  يریگمیمـصت و  تواـضق ، رد  ییاـناوت  مدـع  کـش و  دـیدرت و 
. تسا هدرک  فیصوت  هدش ، هداهن  رهم  ناشیاهلد 

. دننک عافد  دوخ  زا  دنشوکیم  دوخ  ياهراک  هیجوت  اب  ناقفانم 
الوصا دـهدیم . هئارا  قفاـنم  تیـصخش  زا  ار  ینـشور  ریوـصت  دـنکیم ، فیـصوت  اهنادـب  ار  ناـقفانم  نآرق ، هک  ددـعتم  تایـصوصخ  نیا 
دیحوت ربارب  رد  حیرص  نشور و  یعضوم  ذاختا  رد  یناوتان  و  رفک ، نامیا و  باختنا  رد  دیدرت  نامه  قفانم  تیـصخش  یلـصا  ّتیـصوصخ 

. تسا
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. دـسرتیم ناکرـشم  زا  مه  نانمؤم و  زا  مه  وا ، هک  ارچ  دـشاب ، قفاـنم  سفن  هب  داـمتعا  مدـع  ندوب و  وسرت  زا  ثعبنم  دـیاش  هصیـصخ  نیا 
رداص دراد ، شیارگ  نآ  هب  اعقاو  هک  یهورگ  هب  تبـسن  حیرـص  راکـشآ و  یمکح  دـناوتیمن  دـنکیم و  ذاختا  نیبانیب  یعـضوم  نیاربانب ،
دـسح هنیک و  ترفن و  نامه  هک  دوخ ، یعقاو  ساسحا  ندرک  ناهنپ  يراکبیرف و  اـیر ، غورد ، هب  ار  قفاـنم  یعـضوم ، نینچ  ذاـختا  دـنک .

، ینکارپ هعیاش  حالس  زا  هدافتسا  اب  یناهنپ و  روط  هب  وا  هک  دوشیم  ثعاب  دوخ  هبون  هب  لمع  نیا  درادیم و  او  تسا ، ناناملـسم  هب  تبـسن 
. دنک يزیگنا  هنتف  ناناملسم  هیلع 

دوش کیرش  اهنآ  عفانم  رد  ات  دنکیم  گنهامه  نانآ  اب  ار  دوخ  دسرب  يریخ  ناملـسم  هب  رگا  تسا . بلط  تصرف  وجدوس و  الوصا  قفانم 
وا رب  سرت  دوشیم  هدـناوخ  ارف  گنج  رد  يراکمه  هب  یتقو  تسا و  وسرت  یناسنا  وا  دریگیم . شیپ  رد  ار  راتفر  نیمه  زین  ناکرـشم  اـب  و 
اب دنکیم  یعـس  دشوکیم و  مدرم  نداد  بیرف  رد  هراومه  قفانم  دنزیم . زابرـس  گنج  هب  نتفر  زا  نوگانوگ  ياههناهب  هب  دنکیم و  هبلغ 

دراد یعس  ور  نیا  زا  دنکیم ، یناوتان  ساسحا  دوخ  سفن  يافرژ  رد  وا  دهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  نانآ  يرهاظ ، یگتسارآ  اویـش و  نانخس 
. دنک عافد  دوخ  زا  شیاهراک ، هیجوت  اب 

عماوج هیلک  رد  هک  مدرم ، زا  یصاخ  عون  رب  اقیقد  هک  تسا  ياهدنز  قیقد و  ریوصت  دنکیم  میسرت  قفانم  تیـصخش  زا  نآرق  هک  يریوصت 
. مینک ییاسانش  ار  ناقفانم  ماهبا  نودب  حوضوب و  میناوتیم  هژیو ، تایصوصخ  نیمه  قیرط  زا  ام  دشابیم و  قبطنم  دنراد ، دوجو  يرشب 

لقع یعافد  ياهمسیناکم  نآرق و  و -

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

رد هک  بارطـضا ، ینارگن و  ساسحا  زا  دوخ  ظفح  يارب  ناسنا  هک  تسا  یعافد  ياهراتفر  هلـسلس  کـی  زا  تراـبع  یلقع ، ياهمـسیناکم 
ار اههزیگنا  هنوگ  نیا  دشوکیم  ینعی  دربیم ، هانپ  اهنآ  هب  دهدیم ، تسد  وا  هب  سفن ، رد  رتتسم  یعقاو  ياههزیگنا  ندش  هتخانش  تروص 

. دنک یفخم  یلقع  ياهمسیناکم  هب  لسوت  اب 
. دوب اهنآ  یعقاو  تیوه  ياشفا  زا  سرت  سفن و  هب  دامتعا  مدع  دیدرت ، کش و  میدرک  نایب  البق  هک  روطنامه  ناقفانم ، تیـصخش  یگژیو 

ناناملسم طسوت  هک  دندیسرتیم  نانآ 
 341 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ياههلیح يرس  کی  هب  هک  تشادیماو  ار  نانآ  ناقفانم ، تیصخش  رد  یتیهام  نینچ  دوجو  دنریگ . رارق  اهنآ  موجه  دروم  دنوش و  هتخانش 
. دنربب هانپ  یعافد  مسیناکم  ناونع  هب  یلقع 

: تسا هدرک  هراشا  دندربیم  راک  هب  ناقفانم  هک  لقع  يراتفر  مسیناکم  عون  هس  هب  نآرق ،
. يزاس شنکاو  و  هیجوت ، ای  یشارت  لیلد  ینکفارف ،

ینکفارف - 1

هدافتسا نآ  زا  نارگید  هب  دوخ  تاهابتشا  بویع و  اههزیگنا و  یناسفن و  ياهتلاح  نداد  تبسن  اب  درف  هک  تسا  یلقع  هلیح  یعون  ینکفارف 
، دراد ینمشد  یسک  هب  تبسن  دوخ  نورد  رد  هک  یسک  الثم  دنکیم ، ساسحا  نارگید  رد  دوخ  ياج  هب  ار  اههلوقم  نیا  وا  ینعی  دنکیم ،
هب تبسن  ناقفانم  ای  و  دراد . هنامصخ  يراتفر  وا  اب  هک  تسا  درف  نآ  نیا  هک  دنکیم  ساسحا  نینچ  دهدیم و  تبسن  وا  هب  ار  ینمـشد  نیا 

تبـسن ناناملـسم  هب  ار  ینمـشد  ساـسحا  نیا  اـما  دـندرکیم ، ناـهنپ  ار  دوخ  ترفن  هنیک و  دنتـشاد و  ینمـشد  یناـهنپ  روط  هب  ناناملـسم 
هب ار  بلطم  نیا  دـنکیم  فصو  ار  ناقفانم  هک  اج  نآ  نآرق ، دـنراد . ار  نانآ  يدوبان  دـصق  ناناملـسم  هک  دـندرکیم  نامگ  دـندادیم و 

: دنرادنپیم دوخ  دض  رب  دنونشیم  ناناملسم  زا  هک  ار  ییادص  ره  اهنآ  دیامرفیم  تسا ، هدرک  میسرت  لکش  نیرتایوگ 
ُمُهََلتاق ْمُهْرَذْحاَف  ُّوُدَْعلا  ُمُه  ْمِْهیَلَع  ٍۀَْحیَص  َّلُک  َنُوبَسْحَی  ٌةَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَک  ْمِِهلْوَِقل  ْعَمْـسَت  اُولوُقَی  ْنِإ  َو  ْمُهُماسْجَأ  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َو 

دنرآ تفگش  هب  ار  وت  رهاظ ) یگتسارآ  هب   ) ینک هدهاشم  ار  ناقفانم  نآ  ینامسج  دبلاک  نورب ) زا   ) نوچ وت  لوسر ، يا   » َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ُهَّللا 
کشخ یبوچ  هک  ییوگ  نورد ) زا  یلو   ) داد یهاوخ  ارف  شوگ  ناشیاهنخـس  هب  دننابز ) برچ  راتفگ و  شوخ  سب   ) دنیوگ نخـس  رگا  و 
رذحرب نانآ  زا  دنتسه  نانیا  تقیقح  هب  ادخ )  ) نانمـشد هک ) نادب   ) لوسر يا  دنرادنپ ، شیوخ  نایز  رب  دنونـشب  ییادص  ره  دنراوید و  رب 

«1 .« » دندرگیم زاب  قح  زا  ردقچ  دشکب ، ناشیادخ  شاب ،
______________________________

.4 نوقفانم : (- 1)
 342 ص : یسانشناور ، نآرق و 

زا یشان  نیا  دنراد و  ار  نانآ  هب  هلمح  دصق  ناناملسم  هک  دننکیم  نامگ  دنرادنپیم و  دوخ  دض  رب  دنونـشیم  هک  ار  ییادص  ره  ناقفانم 
ره  » ترابع زا  سپ  هک  دـییامرفیم  هظحالم  دـنهدیم . تبـسن  ناناملـسم  هب  ار  نآ  هک  تسا  ناناملـسم  هب  تبـسن  اـهنآ  ینمـشد  ساـسحا 

تقیقح رد  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  و  نک » يرود  ناـشیا  زا  دننمـشد ، اـهنآ  : » دـیامرفیم امیقتـسم  هیآ  دـنرادنپیم » دوخ  هیلع  ار  ییادـص 
یشان هک  تسین  ناشمهوت  زج  يزیچ  دننکیم ، ساسحا  دوخ  هیلع  ار  هدش  هدینش  ياهادص  هک  نیا  دنتسه و  نمـشد  ناناملـسم  اب  ناقفانم 

. تسا اهنآ  ینکفارف »  » هصیصخ نامه  زا 
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یشارت لیلد  - 2

دنک هیجوت  ار  دوخ  دنسپان  لامعا  اههزیگنا و  نآ ، زا  هدافتسا  اب  دشوکیم  ناسنا  هک  تسا  لقع  یعافد  راتفر  یعون  یشارت ، لیلد  هیجوت و 
. دهد هئارا  اهنآ  زا  یلوبق  لباق  ریسفت  ینعی 

يور رد  هک  نیا  اب  الثم  دننک . ریـسفت  یلوبق  لباق  وحن  هب  ار  ناشراتفر  ات  دندربیم  هانپ  هیجوت  هب  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  راّفک  زین  ناقفانم و 
دوخ ياـهراک  زا  یلوبقم  لوقعم و  حالطـصا ] هب   ] هیجوـت هب  بیترت  نیا  هب  تسا و  حالـصا  ناشدـصق  دـنتفگیم  دـندرکیم ، داـسف  نیمز 

: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  ناقفانم  یشارت  لیلد  نآرق  دندزیم . تسد 
هتفگ اهنآ  هب  هک  یماگنه  و   » َنوُرُعْـشَی ْنِکل ال  َو  َنوُدِـسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  َنوُِحلْـصُم  ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْمَُهل ال  َلـِیق  اذِإ  َو 

«1 .« » دنمهفیمن یلو  دننادسفم  نامه  اهنیا  دیشاب  هاگآ  میاهدننک . حالصا  طقف  ام  دنیوگیم  دینکن ، داسف  نیمز  رد  دوش 
َْکنَع َنوُّدُصَی  َنیِِقفانُْملا  َْتیَأَر  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

______________________________

.12 ، 11 هرقب : (- 1)
 343 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ام ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ًاقِیفَْوت  َو  ًاناسْحِإ  اَّلِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َكُؤاج  َُّمث  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَمَّدَـق  اِمب  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َْفیَکَف  ًادوُدُـص 
هب هدرک و  لزاـن  هچنآ  يوس  هب  دوش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  و   » ًاـغِیَلب اـًلْوَق  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ْلـُق  َو  ْمُهْظِع  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَـف  ْمِِهبُوُلق  ِیف 

یتبیـصم راتفرگ  ناشلامعا  رثا  رب  هک  یعقوم  هنوگچ  سپ  دننکیم . ضارعا  وت  توعد  لوبق  زا  هک  ینیبیم  ار  ناقفانم  دـییایب ، ربمایپ  يوس 
ناـیم  ) قفاوت ندرک و  یکین  زج  نارگید ) دزن  هب  يرواد  ندرب  زا   ) اـم روظنم  هک  دـننکیم  داـی  دـنگوس  دـنیآیم و  وت  غارـس  هب  دـنوشیم 
زردنا ار  اهنآ  نک و  رظنفرص  اهنآ  تازاجم )  ) زا دنادیم ، دنراد  لد  رد  ار  هچنآ  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  تسا . هدوبن  عازن ) نیفرط 

«1 .« » امن دزشوگ  اهنآ  هب  ار  ناشلامعا  جیاتن  اسر  ینایب  اب  هدب و 
. دنزیم تسد  اهنآ  هب  هاگآدوخان ، روط  هب  ناسنا  هک  دنتسه  ییاهیراتفر  یلقع ، ياههلیح 

تسا نمشد  وا  اب  یناهنپ  روبزم  صخش  هک  دراد  داقتعا  عقاو  رد  دهدیم ، تبسن  يرگید  هب  ار  شیوخ  ینمـشد  ساسحا  ناسنا  یتقو  اریز 
دوخ دزادرپیم  شیاـهراک  هیجوت  هب  یتـقو  درف  نینچمه  تسا . هدز  تسد  ینکفارف  لـمع  هب  دـشاب  هتـشاد  عـالطا  دوـخ  هک  نیا  نودـب  و 

ریخ يو  دصق  لقادح  ای  بوخ و  دیفم و  شتشز ، ياهراک  هک  دراد  داقتعا  المع  سکع  رب  هکلب  تسا ، یشارت  لیلد  لوغشم  هک  دنادیمن 
هراشا َنوُرُعْـشَی » ْنِکل ال  َو  َنوُدِـسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ   » هلمج اب  یلقع  ياـههلیح  هناـهاگآدوخان  هبنج  هب  قوف  هیآ  رد  نآرق  تسا . حالـصا  و 

. حالصا هن  دراد ، داسف  هبنج  ناشیاهراک  هک  تسا  بلطم  نیا  زا  نانآ  یهاگآ  مدع  هب  هراشا  دننکیمن » ساسحا  اهنآ   » نخس نیا  دنکیم .

يزاس شنکاو  - 3

شیپ رد  يراتفر  نآ  نایرج  رد  درف  هک  تسا  لقع  یعافد  راتفر  یعون  يزاس ، شنکاو 
______________________________

.63 - 61 ءاسن : (- 1)
 344 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دایز مارتحا  اب  ینیعم ، درف  اب  دروخرب  رد  یهاگ  ناسنا  الثم  دراد . ار  نآ  ندرک  ناـهنپ  دـصق  هک  تسا  يراـتفر  داـضتم  اـقیقد  هک  دریگیم 
ناقفانم دنکیم . راتفر  دزاس - ناهنپ  وا  زا  هلیسو  نیا  هب  ار  دوخ  هنامصخ  ساسحا  ترفن و  هک  یعافد  ياهلیـسو  ناونع  هب  بدا - فراعت و 

، لیلد نیمه  هب  دـندشیم و  لّسوتم  ناناملـسم ، هب  تبـسن  دوخ  ینمـشد  ترفن و  ساسحا  ندرک  ناهنپ  يارب  لقع ، یعافد  هلیح  نیا  هب  زین 
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، لیلد نیمه  هب  دـندشیم و  لّسوتم  ناناملـسم ، هب  تبـسن  دوخ  ینمـشد  ترفن و  ساسحا  ندرک  ناهنپ  يارب  لقع ، یعافد  هلیح  نیا  هب  زین 
دـندرکیم و تبحم  راـهظا  ناناملـسم  هـب  دوـخ ، ینمـشد  ترفن و  ندـناشوپ  اـب  دـندزیم و  فرح  بوـخ  اـهنآ  اـب  نـتفگ  نخـس  ماـگنه 

. دندادیم رارق  ریدقت  نیسحت و  دروم  ار  ناشیاهراک 
َو اهِیف  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَـس  یَّلََوت  اذِإ  َو  ِماصِْخلا  َُّدلَأ  َوُه  َو  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشی  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

دوشیم وت  باجعا  هیام  ایند  یگدنز  رد  اهنآ  راتفگ  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یـضعب  و   » َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  َلْسَّنلا  َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی 
یماگنه هک ) تسا  نیا  نآ  هناشن   ) دننانمشد نیرتتخـسرس  نانآ  هک ) یلاح  رد   ) تسا هاوگ  دنرادیم ) ناهنپ   ) لد رد  هچنآ  رب  دنوادخ  و 

دنزاسیم دوبان  ار  نایاپراهچ  اهتعارز و  دننکیم و  نیمز  رد  داسف  هار  رد  شـشوک  دنوشیم ) جراخ  وت  دزن  زا  و   ) دـننادرگیمرب يور  هک 
«1 .« » درادیمن تسود  ار  داسف  ادخ  دننادیم ) هک  نیا  اب  )

 ... ْمِِهلْوَِقل ْعَمْسَت  اُولوُقَی  ْنِإ  َو  ْمُهُماسْجَأ  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َو 
نخـس رگا  دنرآ و  تفگـش  هب  ار  وت  رهاظ ) یگتـسارآ  هب   ) ینک هدـهاشم  ار  ناقفانم  نآ  ینامـسج  دـبلاک  نورب ) زا   ) نوچ وت  لوسر ، يا  »

«2  ...« » داد یهاوخ  ارف  شوگ  ناشاهنخس  هب  دننابز ) برچ  راتفگ و  شوخ  سب   ) دنیوگ
______________________________

دای دنگوس  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  نخس  نیریـش  یقفانم  وا  تسا . قیرـش » نب  سنخا   » هرابرد هیآ  نیا  . 205 ، 204 هرقب : (- 1)
 ... درک بیذکت  ار  وا  دنوادخ  اما  دشیم ، کیدزن  ترضح  نآ  هب  بیترت  نیا  هب  تسا و  ربمایپ  تسود  دراد و  نامیا  ربمایپ  هب  هک  درکیم 

ص 28. نیلالج ، ریسفت 
.4 نوقفانم : (- 2)

 345 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هک لقع  یعافد  ياهمـسیناکم  زا  یخرب  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  ناقفانم  راتفر  فیـصوت  رد  نآرق  هک  مینیبیم  بیترت  نیا  هب 

نیا فشک  هب  قفوم  دـیورف  دـنومگیز  هک  تسا  ینامز  زا  شیپ  نرق  هدراـهچ  تسرد  نیا  تسا و  هدرک  هراـشا  دـناهدربیم ، راـک  هب  اـهنآ 
. تخادرپیم اهنآ  نامرد  هب  هک  دوش  ینارامیب  راتفر  رد  ینالقع  ياههلیح 

نآرق رد  يدرف  ياهتوافت  ز -

لماوع رثأت  ریثأت و  هب  اهنآ  أشنم  هک  دـنراد  رگیدـکی  اب  دایز  ياهتوافت  ینالقع  یناور و  ینامـسج و  ياهییاناوت  دادعتـسا و  ظاحل  زا  مدرم 
. تسا هدرک  هراشا  مدرم  رد  دوجوم  ياهتوافت  هب  يدایز  ياهدروم  رد  نآرق  ددرگیمرب . یطیحم  یتثارو و 

 ... ْمُکاتآ ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَضَْعب  َعَفَر  َو  ِضْرَْألا  َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 
امش ات  داد  يرترب  یتاجرد ، رگید ، یضعب  رب  ار  یضعب  داد و  رارق  نیمز  رد  دوخ ) ناگدنیامن  و   ) نانیـشناج ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  «و 

«1  ...« » دیامزایب هداد ، رارق  ناترایتخا  رد  هچنآ  رد  ار 
ایِرْخُس ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ 

...
یضعب رب  ار  یضعب  میدرک و  میـسقت  نانآ  نایم  رد  ایند ، تایح  رد  ار  اهنآ  تشیعم  ام  دننکیم ؟ میـسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  اهنآ  ایآ  »

«2  ...« » دننک نواعت  مه  اب  ریخست و  ار  رگیدکی  ات  میداد  يرترب 
______________________________

.165 ماعنا : (- 1)
.32 فرخز : (- 2)
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 346 ص : یسانشناور ، نآرق و 
اهنامـسآ و شنیرفآ  وا ، تایآ  زا  و   » َنیِِملاْعِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکناْولَأ  َو  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ُفالِتْخا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو 

«1 .« » ناملاع يارب  تسا  ییاههناشن  نیا  رد  تسامش ، ياهگنر  اهنابز و  توافت  نیمز و 
 ... ٍضَْعب یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  َْفیَک  ْرُْظنا 

«2  ...« » میاهدیشخب يرترب  رگید  یضعب  رب  ناششالت ) رطاخ  هب  ایند  رد   ) ار یضعب  هنوگچ  نیبب  »
 ... َِکلذَک ُُهناْولَأ ، ٌِفلَتُْخم  ِماْعنَْألا  َو  ِّباَوَّدلا  َو  ِساَّنلا  َنِم  َو 

«3  ...« » تسا نینچ  تقیقح  يرآ ) ، ) فلتخم ناولا  اب  یعاونا  نایاپراهچ  ناگدنبنج و  اهناسنا و  زا  «و 
ياـهتوافت هک  تسا  هلأـسم  نیا  ياـیوگ  قوف ، تاـیآ  دراد . دوجو  یحـضاو  تاراـشا  مدرم ، رد  يدرف  ياـهتوافت  دوجو  هب  تاـیآ  نیا  رد 

، رگید یـضعب  رب  ار  امـش  زا  یخرب  : » دـیامرفیم هـک  دـنوادخ  نخـس  زا  تمـسق  نـیا  دنتـسه . یطیحم  یتـثارو و  لـماوع  زا  یـشان  يدرف ،
نتشاد رد  توافت  نینچمه  ینالقع و  یناور و  ینامـسج ، یباستکا ، یثرا ، زا  معا  يدرف ، ياهتوافت  عاونا  همه  لماش  داد » يرترب  یتاجرد 

. دوشیم یعامتجا  ذوفن  کلمیام و  تورث و 
ملع تورث و  رظن  زا  مدرم  توافت  هب  عقاو  رد  دننک ،» نواعت  مه  اب  ریخست و  ار  رگیدکی  ات  : » دیامرفیم هک  دنوادخ  نخس  زا  تمـسق  نآ  و 

تفایرد يارب  ریقف  الثم  دنکیم . هراشا  لغش  و 
______________________________

.22 مور : (- 1)
.21 ءارسا : (- 2)
.28 رطاف : (- 3)

 347 ص : یسانشناور ، نآرق و 
لاغتـشا راک  هب  نارگید  تمدخ  رد  دزم ، تفایرد  يارب  صاخ ، لغاشم  فرح و  نابحاص  زا  یخرب  زین  دنکیم و  راک  دـنمتورث  يارب  دزم ،

ياهیدـنمزاین عفر  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هک  دوشیم  رارقرب  هعماج  داحآ  نایم  رد  راک  میـسقت  نواـعت و  يراـکمه و  بیترت ، نیا  هب  دـنراد و 
زا یکی  مدرم  گنر  نابز و  فالتخا  هک  لاعتم ، دنوادخ  نخـس  نیا  و  تسا . یگدنز  همادا  يارب  مزال  تامدخ  هیلک  ندمآ  مهارف  مدرم و 

طوبرم گنر ، فالتخا  هک  تسا  یهیدـب  دراد . هراشا  يدرف  ياهتوافت  رد  یطیحم  یتثارو و  لماوع  زا  کی  ره  ریثأت  هب  تسا ، یهلا  تایآ 
. تسا یگنهرف  یعامتجا و  یطیحم و  لماوع  زا  یشان  شیوگ ، نابز و  فالتخا  یثرا و  لماوع  هب 

نیا دوشیم . اهنآ  یـشوه  ینالقع و  ياهییاناوت  رد  ییاهتوافت  لماش  نیا  دـنراد و  ییاهتوافت  مه  اب  تمکح  ملع و  رظن  زا  مدرم  نینچمه ،
: تسا هدش  هراشا  نادب  یمهف  لباق  حیرص و  روط  هب  مه  ریز  هیآ  رد  و  دوشیم ، هدیمهف  لبق  تایآ  نومضم  زا  عوضوم 

مدرم ات   ) میناسریم دـنلب  بتارم  هب  میهاوخب  ار  سک  ره  میناهج  يادـخ  هک  ام  ٌمِیلَع ...«  ٍْملِع  ِيذ  ِّلُـک  َقْوَف  َو  ُءاـشَن  ْنَم  ٍتاـجَرَد  ُعَفَْرن  ... 
همه قوـف  تـالامک  فاـصوا و  همه  رد  ادـخ  اـهنت  دوـش و  یهتنم  ادـخ  هـب  اـت   ) دراد دوـجو  يرتدنمـشناد  يدنمـشناد ، ره  قوـف  دـننادب )

«1 (.« » تسا تادوجوم 
يدنمشناد وا  زا  رتالاب  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  يدنمـشناد  چیه  دیوگیم : نینچ  يرـصب  نسح  : » دیوگیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا 

وا میدوب ، ساـبع  نبا  دزن  تفگ : هک  تسا  لوقنم  ریبـج  نب  دیعـس  زا  دوش . یهتنم  دـنوادخ  هب  اـت  دراد  همادا  ناـنچمه  هلـسلس  نیا  تسا و 
، یتفگ اطخ  تفگ : سابع  نبا  تسا . رایسب  تسد  يالاب  تسد  هّلل ، دمحلا  تفگ : دش و  بجعتم  نخس  نیا  زا  يدرم  تفگ ، یبلاج  نخس 

ناملاع همه  زا  دـنوادخ  اما  تسا ، رتملاع  یکی  نآ  زا  یکی  نیا  رتملاع و  يرگید  زا  يدرف  یهاگ  تسا ، ناملاع  مامت  زا  رتـالاب  دـنوادخ ،
«2 .« » تسا رترب 
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______________________________

.76 فسوی : (- 1)
.258 ص 257 ، ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  رصتخم  (- 2)

 348 ص : یسانشناور ، نآرق و 
دوـجو ۀـعیبط  دـنراد ، قرف  مه  اـب  یـصخش  ياـهتراهم  یگنهرف و  یعاـمتجا و  طیارـش  اـهییاناوت ، اهدادعتـسا ، رظن  زا  مدرم  هک  اـج  نآ  زا 

. دوب دهاوخ  راظتنا  لباق  ناشیاهراتفر  رد  يدرف ، ياهتوافت 
 ... ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق 

«1  ...« » دنکیم لمع  دوخ  يوخ ) قلخ و  و   ) شور قبط  رب  سک  ره  وگب  »
تلادع یبلط و  قح  ملع و  لیصحت  بسک و  راک و  رد  توافت  هب  رجنم  ۀعیبط  ینالقع ، ینامسج و  ياهییاناوت  دادعتـسا و  رد  مدرم  توافت 

. دوب دهاوخ  اهنآ  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  توافت  نآ  هجیتن  هک  دوشیم  نانآ  یهاوخ 
 ... ْتَبَسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  اهَعْسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال 

ماجنا دوخ  يارب  دهد  ماجنا  یکین )  ) راک ره  ناسنا ) تهج  نیمه  هب   ) دـنکیمن فیلکت  شاییاناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  »
«2  ...« » تسا هدرک  دوخ  نایز  هب  دنک  يدب )  ) راک ره  دهدیم و 

مینکیمن و فیلکت  شاییاناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  ام  و   » َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  ُقِْطنَی  ٌباتِک  اْنیَدـَل  َو  اهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َو ال 
«3 .« » دوشیمن یمتس  ملظ و  چیه  نانآ  هب  اذل  دیوگیم ، نخس  قح  هب  و  دنکیم ) تبث  ار  ناگدنب  لامعا  مامت  هک   ) تسا یباتک  ام  دزن 

______________________________

. نیلالج ریسفت  ریثک و  نبا  ریسفت  هب : ر ك  . 84 ءارسا : (- 1)
.286 هرقب : (- 2)

.62 نونمؤم : (- 3)
 349 ص : یسانشناور ، نآرق و 

 ... اهاتآ ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  ... 
«1  ...« » دنکیمن فیلکت  تسا  هداد  ییاناوت  هچنآ  زج  ار  سک  چیه  ادخ  »... 

، دراد ار  نآ  ناکما  ییاناوت و  هک  تسا  یلامعا  ماجنا  اهنت  درف ، هفیظو  هک  نیا  يدرف و  ياـهتوافت  دوجو  هب  نآرق  هراـشا  هک  تسا  یهیدـب 
ياهییاناوت اهدادعتسا و  رد  يدرف  ياهتوافت  كالم  هب  هجوت  نآ  تسا و  هدیسر  نآ  هب  دیدج  یسانشناور  هک  تسا  یعوضوم  یلصا  هدیا 

ییامنهار دشابیم ، شاییاناوت  دادعتسا و  اب  بسانتم  هک  یـشزومآ  عون  هب  درف  ره  هک  يوحن  هب  تسا  یـشزومآ  لئاسم  میظنت  يارب  ناسنا 
كالم زا  نینچمه  دیدج  ناسانـشناور  تسا . نیمه  زین  دیدج  تیبرت  میلعت و  رد  یـشزومآ  ياهداشرا  فدـه  الوصا  دوشیم و  داشرا  و 

ره ندرامگ  لمع ، نیا  ماجنا  اب  هک  يروط  هب  دننکیم ، هدافتسا  زین  یلغـش  ياهفرح و  ياهباختنا  هب  ندیـشخب  دوبهب  يارب  يدرف  ياهتوافت 
. دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  شاییاناوت ، دادعتسا و  اب  بسانتم  یلغش  هب  درف 

حلاّصلا « 2  » رجحلا یف  اوجّوزت  : » دـیامرفیم هک  اج  نآ  تسا ، هدـش  هراشا  يدرف  ياهتوافت  رد  یتثارو  لـماوع  ریثأـت  هب  يوبن  ثیداـحا  رد 
مکفطنل اوّریخت  : » دـیامرفیم زین  و  تسا » رثؤم  رایـسب  دالوا ) رد   ) بسن هک  ارچ  دـیریگب ، نز  حـلاص  هداوناخ  زا  : » ینعی ساّسد » قرعلا  ّناف 

هیبش ینادنزرف  نانز ، نوچ  ار ) هتـسیاش  نانز   ) دینک باختنا  دوخ  ياههفطن  يارب  ینعی : « 3 « » ّنهتاوخأ ّنهلاوخأ و  هابـشأ  ندلی  ءاسّنلا  ّنإف 
ّالا و دولوم  نم  ام  : » دیامرفیم تسا . هدش  هراشا  زین  یطیحم  لماوع  ریثأت  هب  يوبن  ثیداحا  رد  نینچمه ، دـنیازیم . دوخ  نارهاوخ  ییاد و 
هک دنتسه  نیدلاو  نیا  دوشیمن و  هداز  ترطف  رب  زج  يدولوم  چیه  ینعی : « 4 « » هناسّجمی وا  هنارّصنی  وا  هنادّوهی  هاوباف  ةرطفلا  یلع  دلوی  وه 
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. دننکیم یسوجم  ای  ینارصن  ای  يدوهی  ار  وا 
______________________________

.7 قالط : (- 1)
. حلاص نماد )  ) هداوناخ ینعی  حلاص  رجح  (- 2)

ص 20. ، 1979 ماصتعالا ، راد  هرهاق : یعرم ، یفوسد  میهاربا  مالسالا ، یف  ۀلوفطلا  زا : لقن  هب  (- 3)
.40 ص 39 ، نیشیپ ، ذخأم  (- 4)
350 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ناسنا دشر  هلأسم  نآرق و  ح -

هراشا

رثؤم فلتخم  لماوع  زین  دنکیم و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  هک  یمومع  ياههصیصخ  كدوک و  دشر  فلتخم  لحارم  یسررب  هب  یـسانشناور ،
وا تیبرت  ییامنهار و  يارب  رتشیب  ییاناوت  بسک  هجیتن  رد  كدوک و  تیصخش  زا  ام  رتشیب  تخانـش  ثعاب  هتبلا  نیا  دراد و  هجوت  اهنآ  رد 

نارود دلوت و  زا  لبق  لحارم  یتح  هکلب  دهدیم ، رارق  هجوت  دروم  دـلوت  هظحل  زا  ار  كدوک  دـشر  لحارم  اهنت  هن  یـسانشناور ، دوشیم .
. درادیمن رود  رظن  زا  زین  دنتسه ، رثؤم  وا  دشر  نینج و  لیکشت  رد  الامتحا  هک  ار  یطیحم  یتثارو و  فلتخم  لماوع  ینینج و 
. تسا هدرک  يدایز  هدافتسا  یسانش » نینج   » ملع تاقیقحت  جیاتن  زا  دلوت ، زا  شیپ  دشر  هلحرم  یسررب  رد  یسانشناور  هتبلا 

دلوت زا  لبق  دشر  - 1

تایآ هب  تسا . هدومرف  هراشا  دـلوت  ات  يرادراب  زاغآ  زا  نینج  دـشر  لحارم  هب  تلالد ، زاجیا و  رظن  زا  اسآ  هزجعم  یـشور  اـب  میرک  نآرق 
: دینک هجوت  ریز 

ًاماظِع َۀَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ًۀَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 
ياهفطن ار  نآ  سپـس  میدیرفآ . لگ  زا  ياهراصع  زا  ار  ناسنا  ام   » َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف 
تـشوگ هیبش  يزیچ   ) هغـضم تروص  هب  ار  هقلع  و  هتـسب ) نوخ   ) هقلع تروص  هب  ار  هفطن  سپـس  میداد . رارق  محر )  ) نئمطم هاـگرارق  رد 

نآ زا  سپ  میدرک ) لماک  يرکیپ  و   ) میدیناشوپ تشوگ  اهناوختسا  رب  سپس  و  میدروآرد ، ییاهناوختـسا  تروص  هب  ار  هغـضم  و  هدیوج )
«1 .« » هدننیرفآ نیرتهب  لماک  تردق  رب  نیرفآ  میدومن ، ءاشنا  رگید  یتقلخ  درجم ) كاپ  حور  ندیمد  هب  )

______________________________

.14 - 12 نونمؤم : (- 1)
 351 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ْمَُکل َنِّیَُبِنل  ٍۀَقَّلَُخم  ِْریَغ  َو  ٍۀَقَّلَُخم  ٍۀَغْـضُم  ْنِم  َُّمث  ٍۀَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ِرُمُْعلا ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ْمُکَّدُـشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  اًْـلفِط  ْمُکُجِرُْخن  َُّمث  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ُءاـشَن  اـم  ِماـحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقن  َو 

 ... ًاْئیَش ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل 
هتـسب نوخ  زا  دعب  هفطن و  زا  سپـس  میدیرفآ ، كاخ  زا  ار  امـش  ام  هک ) دینک  هجوت  هتکن  نیا  هب   ) دیراد کش  زیخاتـسر  رد  رگا  مدرم  يا  »

هک تسا  نیا  فده  لکش ، نودب  یضعب  تسا و  تقلخ  لکش و  ياراد  یـضعب  هک  هدیوج ) تشوگ  هیبش  يزیچ   ) هغـضم زا  سپـس  هدش ،
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و « ) 1  » میهدیم رارق  ناردام  محر  رد  ینیعم  تدـم  ات  میهاوخب  هک  ار  ییاـهنینج  و  میرداـق ) زیچ  ره  رب  هک   ) میزاـس نشور  امـش  يارب  اـم 
، دیسرب غولب  دشر و  دح  هب  هک  تسا  نیا  فده  سپس  میتسرفیم ، نوریب  یلفط  تروص  هب  ار  امـش  دعب  مینکیم ) طقاس  میهاوخب  ار  هچنآ 

يزیچ هک  نانچ  نآ  دنسریم  يریپ  یگدنز و  هلحرم  نیرتدب  هب  هک  دننکیم  رمع  ردق  نآ  یضعب  دنریمیم و  امش  زا  یـضعب  نایم  نیا  رد 
«2  ...« » تشاد دنهاوخن  رطاخ  هب  ار  دوخ  مولع  زا 

 ... ٍثالَث ٍتاُملُظ  ِیف  ٍْقلَخ  ِدَْعب  ْنِم  ًاْقلَخ  ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ْمُکُُقلْخَی  ... 
«3  ...« » دیرفایب ابیز  تقلخ  نیدب  نوگانوگ  تالوحت  اب  نطب ) محر و  همیشم و   ) یکیرات هس  رد  ناردام  محر  نطاب  رد  ار  امش  »... 

کمخت ردـپ ، ياهمرپسا  زا  یکی  هک  یتقو  نامه  زا  ینعی  دـنکیم ، هراشا  يرادراب  زاـغآ  زا  محر  رد  نینج  دـشر  لـحارم  هب  تاـیآ ، نیا 
هک توگیز »  » بیترت نیا  هب  دنکیم و  روراب  ار  ردام 

______________________________

دلوتم هدـنز  دوش و  لماک  ناشدـشر  ات  میهدیم  رارق  اهمحر  رد  میهاوخب ، ام  هک  ار  ییاهنینج  نآ  ینعی  ُءاشَن » ام  ِماـحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقن  َو  (- » 1)
. دندرگیم طقس  دنسریمن و  دشر  لامک  هب  زین  اهنآ  زا  یخرب  دنوش ؛

.5 جح : (- 2)
.6 رمز : (- 3)

 352 ص : یسانشناور ، نآرق و 
دنکیم و ریثکت  هب  عورش  جیردتب  میـسقت  قیرط  زا  هدش  روراب  کمخت  سپـس  دوشیم . لیکـشت  دربیم ، مان  نآ  زا  هفطن »  » ناونع هب  نآرق 
ار يزیچ  نامه  تدم  نیا  رد  « 1 . » دنکیمن سوسحم  يرییغت  لوا  هتفه  ود  لوط  رد  مجح  رظن  زا  اما  دباییم ، شیازفا  شیاهلولـس  دادـعت 

. تسا هدرب  مان  نآ  زا  « 2 « » هقلع  » ناونع هب  نآرق  هک  دزاسیم 
لیکـشت جـیردتب  ینینج  ياـهاشغ  هلحرم  نیا  رد  دبـسچیم . نآ  هراوـید  هب  دوریم و  محر  هب  نادـمخت  زا  سپـس  هدـش ، روراـب  کـمخت 

دوجو هب  دـنکیم  لصتم  ردام  مسج  هب  رداـم  نوخ  زا  اذـغ  تفاـیرد  يارب  ار  نینج )  ) هدـش روراـب  کـمخت  هک  فاـن  دـنب  زین  دـنوشیم و 
. دیآیم

نآرق هک  دنیآیم  دوجو  هب  جیردتب  ندب  فلتخم  ياههاگتـسد  دعب  هب  هلحرم  نیا  زا  « 3 . » دوشیم لیدبت  هغضم  هب  هقلع  هک  تساج  نیمه 
مود هام  نایاپ  ات  مود  هتفه  نایاپ  زا  نینج  یگدنز  زا  هرود  نیا  «. 4  » ٍۀَقَّلَُخم ِْریَغ  َو  ٍۀَقَّلَُخم  ٍۀَغْضُم  ْنِم  تسا ...« : هدرک  دای  نآ  زا  ریبعت  نیا  اب 

ار نآ  سانشنینج  نادنمشناد  هک  دوشیم  زاغآ  ياهلحرم  مود  هام  نایاپ  رد  دشکیم . لوط 
______________________________

راد هرهاق ، مراهچ ، پاچ  دیـسلا ، یهبلا  داؤف  ومنلل ، ۀیـسفنلا  سـسالا  تسا : ریز  ياهباتک  هب  نینج  دـشر  لحارم  حرـش  رد  ام  دانتـسا  (- 1)
.68 ص 41 - ، 1977 تیوک ، یقفلا ، زیزعلا  دبع  دماح  ومنلا ، ۀیجولوکیس  یف  تاسارد  و  100 ؛ ص 90 - ، 1975 یبرعلا ، رکفلا 

رد هک  تسا  هدرک  تباث  یسانش  نینج  ملع  رد  دیدج  تاقیقحت  اما  تسا ، هتسب  نوخ  نامه  هقلع  هک  دندوب  دقتعم  هتـشذگ  نارـسفم  (- 2)
هتفه نایاپ  رد  دوشیم  هدیمان  هقلع »  » هک ياهلحرم  رد  هدش  روراب  کمخت  یتقو  درادن . دوجو  ینوخ  ياهلولس  هدش » روراب  هزات  کمخت  »

دوشیم و هدیـشک  فان  دنب  نآ  زا  هک  دنوشیم  لیکـشت  جیردتب  ینینج  ياهاشغ  دبـسچیم ، نآ  هراوید  هب  دـباییم و  لاقتنا  محر  هب  مود 
، ومنلل ۀیـسفنلا  سـسالا  هب : ر ك  دوشیم . زاغآ  ردام  نوخ  زا  هیذغت  لمع  دنکیم و  لصتم  ردام  مسج  هب  ار  نینج )  ) هدش روراب  کمخت 

ص 107. یملعلا ، هزاجعا  نآرقلا و  میهاربا ، لیعامسا  دمحم  و  ص 91 ؛ دیسلا ، یهبلا  داؤف 
رد و  ندیوج ) غضم   ) دوجیم ناسنا  هک  ياهمقل  هزادنا  هب  تسا  یکچوک  تشوگ  هعطق  هغـضم ، هک : تسا  هدـمآ  یبطرق  ریـسفت  رد  (- 3)

. دوشیم هدیوج  هک  تسا  رگید  يزیچ  ای  تشوگ  زا  ياهعطق  هغضم  هک : تسا  هدمآ  طیسولا » مجعملا  »
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: دـیوگیم یبارعا  نبا  و  هدـش ، طقـس  نینج  ینعی  هقّلخم ، ریغ  و  صقن ، نودـب  لـماک و  هدـش  هدـیرفآ  ینعی  هقّلخم ، دـیوگیم : ءاّرف  (- 4)
هک ینینج  ینعی  هقّلخم  دیوگیم : دیز  نبا  و  تسا . هدماین  رد  مرف ، تروص و  هب  زونه  ینعی  هقّلخم  ریغ  هدش و  زاغآ  شتقلخ  ینعی  هقّلخم ،

هتفرگن لکـش   ) تسا هدشن  هدیرفآ  وا  رد  يزیچ  زونه  هک  ینینج  ینعی  هقّلخم ، ریغ  و  درک . قلخ  ار  شیاپ  ود  تسد و  ود  رـس و  دـنوادخ ،
ریـسفت هدـش ...  طقـس  نینج  ینعی  هقّلخم ، ریغ  تسا و  هدـنز  هدـش و  هدـیمد  وا  رد  حور  ینعی  هقّلخم ، دـیوگیم : ساـبع  نبا  و  تـسا ... )

.13 ص 6 - ج 11 ، یبطرق ،
 353 ص : یسانشناور ، نآرق و 

مجح هک  تسا  عیرس  دشر  هلحرم  ینینج  هلحرم  دننک . ادج  « 2 « » هغضم  » هلحرم ینعی  لبق ، هلحرم  زا  ار  نآ  ات  دنمانیم  « 1 « » نینج  » هلحرم
يرادراب نایاپ  رد  نینج  لماک  دشر  ات  تارییغت  نیا  دنکیم . ادیپ  یتارییغت  مجح  تبـسن  هب  نآ  ياضعا  دـباییم و  شیازفا  تعرـسب  نینج 

یلبق هلحرم  رد  هک  ار  یفورضغ  ياهلولس  ياج  دنوشیم و  لیکشت  یناوختسا  ياهلولس  ینینج »  » هلحرم زاغآ  رد  « 3 . » دراد همادا  نانچمه 
. دنریگیم دنتشاد ، دوجو  هغضم )  ) دشر

کیتنومآ عیام  زا  رپ  هسیک  نیا  دـنکیم . هطاحا  « 4 « » ینوینمآ هسیک   » هب فورعم  ییاـشغ  ار  شرود  دراد ، رارق  رداـم  محر  رد  نینج  یتقو 
یتایآ رد  میرک  نآرق  « 5 . » دراد هدـهع  هب  هبذاج - تاریثأت  دـیدش و  ياهناکت  ربارب  رد  ار - نینج  ظفح  هلمج  زا  یمهم  فیاـظو  و  تسا .

رد ياهفطن  ار  وا  سپـس  ینعی  ٍنیِکَم » ٍرارَق  ِیف  ًۀَـفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  : » تسا هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  میدرک  لـقن  نونمؤم  هروس  زا  ـالبق  هک 
: دیامرفیم تالسرم  هروس  رد  زین  و  میداد . رارق  نئمطم  یهاگرارق 

نیدـب ردـقیب  بآ  زا  ار  نایمدآ  امـش  ام  ایآ   » َنوُرِداْقلا َمِْعنَف  انْرَدَـقَف  ٍمُوْلعَم  ٍرَدَـق  یلِإ  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ُهاـْنلَعَجَف  ٍنیِهَم  ٍءاـم  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ 
ریدـقت ام  و  دـنامب .) محر  رد   ) مولعم نیعم و  یتدـم  ات  میتخاس . لقتنم  محر  هاگرارق  هب  ردـپ ) بلـص  زا   ) ار هفطن  نآ  و  مدـیرفاین ؟ ییابیز 

«6 .« » میتسه یمیکح  ردقم  وکین  هک  میدرک  دبا ) ات  وا  تشونرس  نییعت  و   ) محر تدم 
______________________________

 Fetus Stage (- 1)
 Embryonic Stage (- 2)

.93 ص 91 - ومنلل ، ۀیسفنلا  سسألا  دیسلا : یهبلا  داؤف  (- 3)
 Amnion Stage (- 4)

ص 51. ومنلا ، ۀیجولوکیس  یف  تاسارد  یقفلا : يزیزعلا  دبع  دماح  (- 5)
.23 - 21 تالسرم : (- 6)

 354 ص : یسانشناور ، نآرق و 
محر یکیرات  مکش ، یکیرات  هب  هراشا  تاملظ  نیا  هک  دندقتعم  تسا  هدمآ  رمز  هروس  رد  هک  هناگ  هس  ياهیکیرات  يانعم  هرابرد  نارسفم 

«1 . » تسا همیشم )  ) نادهچب یکیرات  و 
«2 . » تسا محر  پولاف و  هلول  نادمخت ، هب  هراشا  هناگهس  تاملظ  هک  تسا  هدمآ  دیدج  ياهریسفت  زا  یکی  رد 

دلوت زا  دعب  دشر  - 2

. دهد رارق  تبقارم  یتسرپرـس و  تحت  ار  وا  هک  دراد  یـسک  هب  زاین  شرورپ ، دـشر و  يارب  دوشیم ، هداز  فیعـض  كدوک  هک  نیا  هب  رظن 
هرود زا  لبق  دوشیم و  هتساک  دشر  تعرـس  زا  نس ، شیازفا  اب  اما  دباییم ، همادا  تعرـس  هب  یگدنز  هیلوا  ياهزور  رد  دازون  دشر  الوصا 
یناور یمسیناگرا و  يوضع ، عیرس  دیدش و  تارییغت  یناوجون  هرود  عورش  اب  دیآیم . رد  تابث  اب  مارآ و  یتلاح  هب  وا  یگدنز  یناوجون ،
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، دوشیم لـماک  دـشر ، لـمع  نآ ، ناـیرج  رد  هک  یلاـسگرزب  هرود  زاـغآ  یناوـجون و  هرود  ناـیاپ  رد  نکل  دـنکیم ، زورب  مه  رـس  تشپ 
. ددرگیمرب رارقتسا  شمارآ و  هلحرم  هب  رگید  راب  یگدنز  دوریم و  شهاک  هب  ور  تارییغت  نیا  تعرس 

هب نانچمه  يریپ  هرود  هب  ندیـسر  ات  اما  تسا ، هدیـسر  لامک  هب  ینـالقع  ياـهییاناوت  ینامـسج و  دـشر  رظن  زا  هچرگ  لاـسگرزب  صخش 
دوریم و لالحمـضا  هب  ور  يو  ینامـسج  يورین  يریپ ، نارود  رد  دـهدیم . همادا  تراـهم  تمکح و  فراـعم ، هزاـت ، تاـعالطا  بـسک 

. دوشیم فیعض  شاینالقع  ياهییاناوت 
: تسا هدرک  هراشا  نینچ  دراذگیم ، رس  تشپ  يریپ  ات  یکدوک  زاغآ  زا  دلوت ، زا  سپ  ناسنا  هک  دشر  لحارم  هب  نآرق 

ُْلبَق ْنِم  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ًاخُویُـش  اُونوُکَِتل  َُّمث  ْمُکَّدُشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  اًْلفِط  ْمُکُجِرُْخی  َُّمث  ٍۀَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  َو  یمَسُم  اًلَجَأ  اوُُغْلبَِتل  َو 

______________________________

.236 ص 235 ، ج 15 ، یبطرق : ریسفت  (- 1)
ص 105. یملعلا ، هزاجعا  نآرقلا و  میهاربا : لیعامسا  دمحم  (- 2)

 355 ص : یسانشناور ، نآرق و 
، دتسرفیم نوریب  یلفط  تروص  هب  ار  امش  سپس  دقعنم ) نوخ   ) هقلع زا  دعب  هفطن ، زا  سپـس  دیرفآ  كاخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  »
دنریمیم و هلحرم  نیا  هب  ندیسر  زا  شیپ  امـش  زا  یهورگ  نایم ) نیا  رد   ) دیوشیم و ریپ  نآ  زا  دعب  دیـسریم ، توق  لامک  هلحرم  هب  دعب 

«1 .« » دینک لقعت  دیاش  دیسرب و  دوخ  رمع  دمآرس  هب  هک  تسا  نیا  فده 
ادخ  » ُریِدَْـقلا ُمِیلَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ًۀَْبیَـش  َو  ًافْعَـض  ٍةَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ًةَُّوق  ٍفْعَـض  ِدـَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍفْعَـض  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 

، توق زا  دعب  زاب  دیـشخب و  توق  یناوتان  فعـض و  نیا  زا  دعب  سپـس  دیدوب  فیعـض  هک  یلاح  رد  دـیرفآ  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نامه 
«2 .« » رداق ملاع و  تسوا  دنیرفآیم و  دهاوخب  هچ  ره  وا  داد ، رارق  يریپ  فعض و 

ییاناوت مدع  هظفاح و  فعض  هک  دوشیم  رهاظ  ینالقع  يراتفر و  بارطضا  یعون  یگلاس ، داتفه  دودح  رد  لاسنهک ، دارفا  زا  یـضعب  رد 
رب یفاک  طلـست  نادقف  ینالقع و  ماکحا  رودص  رد  یناوتان  زین  لّیخت و  تیعقاو و  لاح و  هتـشذگ و  نایم  دـنویپ  داجیا  ینهذ و  زکرمت  رد 

. دیامنیم هناکدوک  ابلاغ  اهنآ  راتفر  هجیتن  رد  تسا ، نآ  ياههصخشم  زا  اهشزیگنا ، اهلاعفنا و 
يزغم ياهتفاب  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  دـیدج  تاقیقحت  دوشیم . هتفگ  يریپ » تالالتخا   » ینالقع يراـتفر و  بارطـضا  زا  تلاـح  نیا  هب 

بلـصت دنکیم ، کمک  طاطحنا  فعـض و  نیا  تعرـس  هب  هک  یلماوع  زا  یکی  دهدیم . خر  طاطحنا  فعـض و  یعون  ّنس  نیا  رد  ناسنا 
لقادح هب  شفیاظو  ماجنا  رد  ار  زغم  ییاناوت  دوخ  هبون  هب  نیا  دوشیم و  زغم  یبصع  ياهتفاب  رد  نژیـسکا  شهاک  ثعاب  هک  تسا  نییارش 

. دناسریم
زا یخرب  دـنریگن . رارق  يریپ  لالتخا  فعـض و  ریثأت  تحت  مه ، هزادـنا  هب  اهنآ  هک  دوشیم  ثعاب  مدرم  رد  يدرف  ياهتوافت  نیمه  ـالوصا 

دوخ ینالقع  يورین  يدایز  دح  ات  نالاسنهک 
______________________________

.67 نمؤم :)  ) رفاغ (- 1)
.54 مور : (- 2)

 356 ص : یسانشناور ، نآرق و 
لماوع زا  یخرب  ارهاظ  دوشیم . راکـشآ  اهنآ  رد  يریپ  تلالتخا  ضراوع  و  فیعـض ، رایـسب  ورین  نیا  یـضعب  رد  اـما  دـننکیم ، ظـفح  ار 

هدرک نشور  تاقیقحت ، زا  یخرب  دنرثؤم . يریپ » تالالتخا   » داجیا رد  هتـسب ، ياههّدغ  ینوخ و  ياهگر  عضو  هب  طوبرم  لماوع  یتثارو و 
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تـسد زا  حیحـص  یقطنم و  رکفت  رب  ار  ناشتردـق  اـما  دـنربیم ، جـنر  يزغم  ياـهتفاب  يدادـعت  يدوباـن  زا  نسم ، دارفا  یـضعب  هـک  تـسا 
نادـقف لوبق  رد  درف  ییاناوت  رب  يریپ  ارهاظ  هک  درک  دـقتعم  عوضوم  نیا  هب  ار  ناسانـش  ناور  زا  ياهدـع  تاقیقحت ، نیا  هجیتن  دـنهدیمن .
دنکیم لوبق  ار  يریپ  ضراوع  هک  یصخش  نیاربانب ، تسا . یکتم  یگدنز  تخس  عقاوم  اب  قابطنا  شزاس و  رد  شتراهم  ینالقع و  تقایل 
ییاناوت مدع  ینالقع و  تقایل  فعض  هک  یسک  الوصا  دوب و  دهاوخ  رتدنمورین  اهنآ  اب  هلباقم  ّنس و  نیا  رد  هلـصاح  تارییغت  اب  شزاس  رد 

«1 . » تسا لداعتمان  لزلزتم و  يدرف  دنک ، نیگمشخ  ار  وا  بلاطم ، يروآدای  رد 
جح هروس  زا  البق  هک  ياهیآ  رد  دـهدیم ، تسد  يریپ  نارود  رد  دارفا  زا  یخرب  هب  هک  ینـالقع  يراـتفر و  بارطـضا  تلاـح  نیا  هب  نآرق 

: تسا هدومرف  هراشا  میدرک ، لقن 
 ... ًاْئیَش ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ْمُکَّدُشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  اًْلفِط  ْمُکُجِرُْخن  َُّمث  ... 

امـش زا  یـضعب  نایم  نیا  رد  دیـسرب ، غولب  دشر و  دح  هب  هک  تسا  نیا  فده  سپـس  میتسرفیم ، نوریب  لفط  تروص  هب  ار  امـش  دـعب  »... 
رطاخ هب  ار  دوخ  مولع  زا  يزیچ  هک  نانچ  نآ  دنـسریم  يریپ  یگدنز و  هلحرم  نیرتدب  هب  هک  دننکیم  رمع  ردـق  نآ  یـضعب  دـنریمیم و 

«2  ...« » تشاد دنهاوخن 
______________________________

ص 517. ۀیمویلا ، انتایح  یف  سفنلا  ملع  یتاجن ، نامثع  دمحم  (- 1)
َمَْلعَی ْالیَِکل   » و تسا . ینالقع  ینامـسج و  تردق  صقن  لیبق  زا  نآ ، ضراوع  یتوترف و  يریپ و  تدـش  نامه  ِرُمُْعلا » ِلَذْرَأ  . » 5 جح : (- 2)

. یکدوک نارود  تلاح  هب  تشگزاب  ینالقع و  تردق  لالحمضا  ینعی  ًاْئیَش » ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم 
.13 و ج 11 ص 6 - ، 141 ص 140 ، ج 9 ، یبطرق ، ریسفت  هب : كر  دنادیمن . رگید  تسنادیم  البق  هک  ار  ییاهزیچ  ناسنا  بیترت  نیا  هب 

 357 ص : یسانشناور ، نآرق و 
زا سپ  دـشر  لحارم  رکذ  هب  دـنکیم ، رکذ  ار  هغـضم  ات  هقلع و  ات  هفطن  زا  دـلوت ، زا  لبق  دـشر  لـحارم  هک  نآ  زا  سپ  نآرق  هیآ ، نیا  رد 
ور ناسنا  ینالقع  ینامسج و  ياوق  هک  يریپ  هب  ندیسر  سپـس  دشر و  جوا  لامک و  هب  ندیـسر  لماک و  دشر  نارود  ات  یکدوک  زا  دلوت ،

نارود رد  هک  يریپ » تـالالتخا   » ضراوـع زورب  ینـالقع و  ياـهییاناوت  لالحمـضا  هب  نآرق  هیآ ، نـیا  رد  دزادرپیم . دوریم ، فعـض  هـب 
. تسا هدرک  هراشا  دهدیم ، تسد  یهورگ  هب  تلوهک 

: تسا هدومرف  هراشا  نالاسنهک ، زا  ياهدع  ینالقع  يراتفر و  بارطضا  تلاح  نیا  هب  مه  يرگید  دراوم  رد  قوف ، هیآ  رب  هوالع  نآرق ،
سپس دیرفآ ، ار  امـش  دنوادخ   » ٌریِدَق ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَـش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ْمُکاَّفَوَتَی  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو 

هچ ره  هک   ) تشاد دـنهاوخن  يزیچ  یهاگآ  ملع و  زا  دـعب  هک  يروطب  دنـسریم  رمع  يالاب  نینـس  هب  امـش  زا  یـضعب  دـناریمیم ، ار  اـمش 
«1 .« » تسا رداق  ملاع و  دنوادخ  دننکیم ) شومارف  ار  همه  دناهتسناد 

رد ار  ناسنا  ام   » ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنِیِلفاس  َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل 
منهج و  ) نیلفاـس لفـسا  هب  شهاـنگ ) رفک و  رفیک  هب   ) سپـس میدـیرفایب . دوجو ) بتارم  رد  تروص  نیرتوـکین  و   ) میوـقت نسحا  ماـقم ) )

اطع دبا ) تشهب   ) یمئاد شاداپ  ار  اهنآ  هک  دـندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  رگم  میدـینادرگرب . ناکما ) هبتر  نیرتتسپ 
«2 .« » میدرک

______________________________

.70 لحن : (- 1)
يریپ و تدش  زا  هیانک  َنِیِلفاس » َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث   » اهناسنا یضعب  دروم  رد  : » هک تسا  هدمآ  نیلالج ص 514  ریسفت  رد  . 6 - 4 نیت : (- 2)

دنوادـخ نوچ  دوب . دـهاوخ  نآ  اـب  ربارب  شرجا  اـما  تسا ؛ رتمک  یناوج  ناـمز  هب  تبـسن  ناـنمؤم  لـمع  هچرگ  نس  نیا  رد  تسا . فعض 
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نمؤم رمع  هاگره  هک : تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و  عوطقم . ینعی  نونمم ، ٍنُونْمَم » ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  اُونَمآ ..  َنیِذَّلا  نکل ) ینعی   ) اَّلِإ : » دـیامرفیم
رجا دهد ، ماجنا  یلمع  دناوتن  هک  دوش  ینالوط  ردق  نآ 

 358 ص : یسانشناور ، نآرق و 
زاـب یکدوک  یناوتاـن  هب  و   ) مینکیم هنوگژاو  شنیرفآ  رد  میهد  رمع  لوـط  هک  ار  سک  ره   » َنوـُلِقْعَی ـالَف  َأ  ِقـْلَْخلا  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو 

«1 « »؟ دینکیمن هشیدنا  ایآ  مینادرگیم )

دازون رد  یسح  دشر  - 3

رد ابیرقت  اما  تسا ، فیعـض  دـلوت  ماگنه  هب  رون  لباقم  رد  مشچ  هیکبـش  تیـساسح  هک  تسا  هدرک  تباث  یکیژولویزیف  دـیدج  تاقیقحت 
شنکاو دیدش  ياهرون  لباقم  رد  دـلوت  زا  سپ  هلـصافالب  كدوک  دـسریم . دوخ  ياهفیظو  دـشر  لامک  هب  كدوک ، رمع  لوا  لاس  نایاپ 

داجیا مکمک  دـیدش ، ياهرون  زا  بانتجا  يارب  یکیناکم  روط  هب  بقع  هب  رـس  ندرب  اهمـشچ و  نتـسب  اب  مود  زور  زا  اما  دـهدیمن ، ناـشن 
. دریگیم دای  ار  فلتخم  ياهرون  لباقم  رد  شنکاو 

لماک يو  مشچ  هیکبـش  نامتخاس  دـشر  هک  ینامز  ات  ینعی  دوخ ، رمع  مشـش  هام  ات  مشچ  هیکبـش  ناـمتخاس  صقن  لـیلد  هب  دازون  ـالوصا 
ای نکاس  يایـشا  ندرک  هاـگن  ماـگنه  هب  دـلوت ، زاـغآ  رد  دازون  ياهمـشچ  « 2 . » دنیبب حـضاو  روط  هب  دـناوتیمن  ار  ءایـشا  لکـش  دوشیم ،
ار يرگید  زیچ  پچ  مشچ  نامز  نامه  رد  دـنکیم ، هاگن  يزیچ  هب  تسار  مشچ  هک  یلاح  رد  الثم  دـنراد ، گنهامهان  یتکرح  كّرحتم ،

شیازفا مکمک  نامـشچ ، گنهامه  نداد  تکرح  رد  كدوک  ییاناوت  اما  تسا . نیبود  دازون  دـنکیم  رکف  ناـسنا  هک  يروط  هب  درگنیم 
«3 . » دهدیم تکرح  تمس  کی  رد  مه  اب  ار  مشچ  ود  ره  دنکیم  هاگن  يزیچ  هب  یتقو  هک  ییاج  ات  دباییم 

رد هچرگ  دازون ، نیمه  هک  مینکیم  هظحالم  دـنیبب  حوضوب  ار  ءایـشا  دـناوتیم  دوخ  رمع  لوا  لاس  مود  همین  رد  اهنت  دازون  هک  یلاـح  رد 
كاردا دهد . ناشن  شنکاو  دناوتیم  دنت  دنلب و  ياهادص  ربارب  رد  اما  تسین ، شنکاو  زاربا  هب  رداق  هاتوک  فیعض و  ياهادص  ربارب 

______________________________

.« دش دهاوخ  هتشون  شیارب  تسا  هدادیم  ماجنا  البق  هک  یلامعا 
.68 سی : (- 1)

ص 122. ّومنلل ، ۀیسفنلا  سسالا  دیسلا : یهبلا  داؤف  (- 2)
.123 ص 121 - نیشیپ : ذخأم  (- 3)

 359 ص : یسانشناور ، نآرق و 
زا دـهنیم و  قرف  تواـفتم  ياهادـص  فلتخم  تاـجرد  نیب  جـیردتب  دراذـگیم و  رـس  تشپ  ار  دـشر  فلتخم  لـحارم  زین  دازون  ییاونش 

دوخ دشر  لامک  هب  یگلاس  هدزیـس  زا  سپ  یکدـنا  دـباییم و  لماکت  تعرـسب  ییاونـش  صیخـشت  رد  شتردـق  دـلوت ، موس  لاس  يادـتبا 
«1 . » دسریم

حـضاو ندـید  رب  دازون  ییاناوت  مدـع  هدـنهد  ناشن  هک  کیژولویزیف  دـیدج  تاقیقحت  قیرط  زا  هدـمآ  تسد  هب  تاـعالطا  نیمه  وترپ  رد 
هملک مدـقت  هفـسلف  تلع و  میناوتیم  هک  تسا  هلحرم  نیمه  رد  دـیدش  ياهادـص  ندینـش  رب  شاییاناوت  رمع و  نیزاغآ  هلحرم  رد  ءایـشا 

: میمهفب نآرق  رد  راصبا »  » هملک رب  ار  عمس » »
مکش زا  ار  امـش  دنوادخ  و   » َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو 
«2 .« » دیروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکش  ات  درک ، اطع  بلق  مشچ و  شوگ و  امش  هب  و  دیتسنادیمن ، چیه  هک  یلاح  رد  دومن  جراخ  ناتناردام 
البق هک  ءایشا  هب  ندرک  هاگن  ماگنه  دازون ، مشچ  ود  تکرح  یگنهامهان  هب  طوبرم  کیژولویزیف  تاقیقحت  جیاتن  هب  هّجوت  اب  میناوتب  دیاش 
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، نیا رب  هوالع  مینک . ریسفت  ار  راصبا »  » عمج هغیص  اب  هرصاب  سح  و  عمس »  » درفم هغیـص  اب  هعماس  سح  هب  نآرق  هراشا  میدرک ، رکذ  ار  نآ 
رد نآرق » رد  ساوح   » ثحب رد  البق  ام  هک  دراد  هراـشا  زین  يرگید  قیاـقح  هب  درفم  هغیـص  هب  عمـس »  » رکذ عمج و  هغیـص  هب  راـصبا »  » رکذ

. میاهدرک هراشا  اهنآ  هب  نآرق » رد  یسح  كاردا   » هب طوبرم  لصف 
هک دشاب  لیلد  نیا  هب  دیاش  نیا  تسا و  هدش  رکذ  هرـصاب  هعماس و  سح  زا  سپ  قوف  هیآ  رد  اهلد ) « ) ةدئفا  » هک دوشیم  هظحالم  نینچمه 

تردق یلقع و  كاردا  رد  كدوک  ییاناوت 
______________________________

ص 124. نیشیپ ، ذخأم  (- 1)
.78 لحن : (- 2)

 360 ص : یسانشناور ، نآرق و 
، دنـشاب هدرک  دشر  هب  عورـش  لبق  زا  رگید  ساوح  زین  هرـصاب و  هعماس و  ياهـسح  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  دشر ، يدـعب  هلحرم  رد  صیخـشت 

. دنکیم زورب 
361 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نآرق رد  ینامرد  ناور  مهد  لصف 

هراشا

نانآ و هب  یگدنز  رکفت و  دیدج  ياهـشور  هزات و  ياهـشزرا  شزومآ  یتسرپ و  هناگی  هب  مدرم  توعد  تیادـه و  يارب  اساسا  میرک  نآرق 
هب سفن  شرورپ  تیبرت و  تسرد  ياههار  هب  اهنآ  ییامنهار  زین  دـشاب و  نآ  رد  هعماج  ریخ  درف و  حالـص  هک  يراجنهب  ياـهراتفر  داـشرا 

. تسا هدش  لزان  دوش ، تسا - ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تداعس  نمضتم  هک  یناسنا - لامک  هب  رجنم  هک  يوحن 
دنکیم تیادـه  یهار  هب  نآرق  نیا   » ًارِیبَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبی  َو  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدـْهَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ 

«1 .« » تسا یگرزب  شاداپ  اهنآ  يارب  هک  دهدیم  تراشب  دنهدیم  ماجنا  حلاص  لمع  هک  ینانمؤم  هب  تساههار و  نیرتمیقتسم  هک 
َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِش  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

______________________________

.9 ءارسا : (- 1)
 362 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » نانمؤم يارب  تمحر  تیاده و  تساههنیس و  رد  هچنآ  نامرد  هدمآ و  امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  يزردنا  مدرم ، يا  »
نانمؤم يارب  تمحر  افـش و  هک  مینکیم  لزان  ار  نآرق   » ًاراسَخ اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدـیِزَی  َو ال  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَـمْحَر  َو  ٌءافِـش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو 

«2 .« » دیازفایمن نایز ) و   ) نارسخ زج  ار  نارگمتس  تسا و 
 ... ٌءافِش َو  ًيدُه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق 

«3  ...« » تسا نامرد  تیاده و  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  نیا  وگب : »... 
يارب تسا  تمحر  تیادـه و  هیام  ییانیب و  لـیاسو  ینامـسآ ) تعیرـش  نآرق و   ) نیا  » َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ٌۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِساَّنِلل  ُِرئاـَصب  اذـه 

«4 .« » دنراد نیقی  نآ  هب  هک  یمدرم 
زا داد و  رییغت  یلکب  ار  اهنآ  یگدنز  شور  راتفر و  قالخا و  تیـصخش و  و  تشاذگ ، ياجرب  بارعا  سوفن  رد  ییازـسب  ریثأت  میرک  نآرق 
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يروط هب  دروآ  دوجو  هب  مظنم  دحتم و  ياهعماج  درک و  تیبرت  دـندوب  یناسنا  فیرـش  ياهـشزرا  ياراد  هک  هدـیقع  بحاص  يدارفا  نانآ 
هب دنوش و  رشتنم  ناهج  ياهنیمزرس  رثکا  رد  دنهد و  تسکش  دندوب ، نامز  نآ  ناهج  ياهتلود  نیرتگرزب  هک  ار  ناریا  مور و  دنتسناوت  هک 

مامت نایم  رد  دروآ ، دوجو  هب  فلتخم  ماوقا  زا  نانمؤم  اهبرع و  سوفن  رد  نآرق  هک  يداینب  رییغت  نیا  دنزادرپب . مالسا  شرتسگ 
______________________________

.57 سنوی : (- 1)
.82 ءارسا : (- 2)

.44 تلصف : (- 3)
.20 هیثاج : (- 4)

 363 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. درادن يریظن  دندش ، رهاظ  خیرات  فلتخم  نورق  رد  هک  يداقتعا  ياهبتکم 

يرادیب ثعاب  ورین  نیا  دراذگیم ، ياج  رب  فرگـش  يریثأت  ناسنا  سفن  رد  هک  دراد  دوجو  یمیظع  يونعم  يورین  نآرق  رد  کش  نودـب 
لیلد نیمه  هب  دشخبیم . الج  ار  شتریصب  رادیب و  ار  شرکفت  كاردا و  دوشیم و  ناسنا  حور  لقیص  روعش و  ساسحا و  يزیت  نادجو و 

. تسا هدش  هدیرفآ  هزات  ایوگ  هک  دوشیم  یناسنا  هب  لیدبت  ناهگان  دریگیم ، رارق  نآرق  ریثأت  ضرعم  رد  هک  نیا  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا 
تیـصخش رییغت  تیفیک  دـننکیم و  لابند  نیزاغآ  ياهزور  زا  ار  یمالـسا  توعد  فلتخم  لحارم  هعلاطم و  ار  مالـسا  خـیرات  هک  یناسک 

هک ار  یمیظع  ریثأت  رادقم  دـنناوتیم  دـننیبیم ، دـنتفرگیم و  ارف  ار  یمالـسا  ماکحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  بتکم  رد  هک  ار  يدارفا 
. دننک هدهاشم  حوضوب  تسا  هتشاذگ  ياجرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ناوریپ  سوفن  رد  یمالسا  توعد  نآرق و 

يدارفا اـهنآ  زا  اـت  دـنروآیم  لـمع  هب  ناـناوج  داـشرا  تیبرت و  میلعت و  ياـههنیمز  رد  دـیدج  عـماوج  هک  یناوارف  ياهـششوک  مغر  یلع 
رد هک  ینوزفازور  ياهفارحنا  میارج و  نیمه  دروآیمن و  رابب  ار  راظتنا  دروم  بولطم و  هجیتن  اهـششوک  نیا  اما  دنزاسب ، دـیفم  هتـسیاش و 

روشک هب  تمدخ  يارب  هتسیاش  يدارفا  شرورپ  رد  اهنآ  زجع  دیدج و  یتیبرت  ياهشور  تسکش  رب  ینـشور  لیلد  دراد  دوجو  عماوج  همه 
. دشابیم دوخ  هعماج  و 

رد تسا . هدش  ماجنا  دنتسه  یناور  ياهیرامیب  یتیصخش و  ياهبارطضا  راچد  هک  يدارفا  ینامرد  ناور  هنیمز  رد  يدایز  ياهـششوک  اریخا 
ای ندرب و  نیب  زا  هرابرد  ار  راظتنا  دروم  تیقفوم  مادـک  چـیه  اـما  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یناـمرد  ناور  يارب  یفلتخم  ياهـشور  هنیمز  نیا 

شور اب  هک  ینارامیب  دروم  رد  نامرد  نیگنایم  هک  دـهدیم  ناشن  تاقیقحت  زا  یخرب  تسا . هدرکن  بسک  یناور  ياهیرامیب  زا  يریگـشیپ 
ناور هب  هعجارم  نودـب  هک  یناراـمیب  نیگناـیم  هـک  مـینک  هجوـت  رگا  تـسا و  ناـسون  رد  اـت 64 % نیب 60 % دـنوشیم  هجلاعم  يواـکناور 

دـصرد قوف  نیگنایم  هک  میوشیم  هجوتم  تسا  ناـسون  رد  ات 66 % نیب 44 % دـنباییم ، تاجن  اهیرامیب  هنوگ  نیا  ضراوع  زا  نارگناـمرد 
قیقحت رد  تسا . هدش  مه  رتدب  نارگنامرد  ناور  تاجلاعم  زا  سپ  نارامیب ، زا  ياهدع  لاح  یهگناو ، دهدیمن ؛ لیکـشت  ار  یـشخبتیاضر 

اب دنتـشادن  رارق  نارگنامرد  ناور  ياوادم  تحت  هک  هعلاطم  دروم  هورگ  کی  زا  هتفای  نامرد  نارامیب  دادعت  هک  تسا  هدش  نشور  يرگید 
دندش هجلاعم  ینامرد  ناور  قیرط  زا  هک  ینارامیب  دادعت 

 364 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هدـش مه  رتمیخو  نارگنامرد  ناور  طسوت  هدـش  هجلاعم  نارامیب  نیا  زا  یخرب  لاـح  هک  تسا  هداد  ناـشن  قیقحت  نیا  تسا . هدوب  يواـسم 

. تسا هدیسرن  یشخبتیاضر  نازیم  هب  زونه  ینامرد  ناور  زا  یشان  نامرد  نیگنایم  هک  دهدیم  ناشن  تاقیقحت  هنوگ  نیا  « 1 . » تسا
یتح اـی  و  يریگـشیپ ، اـهنآ  زورب  زا  هک  تسا  نیا  رتـمهم  هکلب  تسین ، مهم  نادـنچ  یناور  ياـهیرامیب  ناـمرد  هب  نتخادرپ  نیا ، رب  هوـالع 

رد دـناهدرک  یعـس  هجوت و  یفارحنا  ياـهراتفر  زا  يریگـشیپ  عوضوم  هب  ناـققحم  زا  یخرب  اریخا  دوش . هتـساک  اـهنآ  شیازفا  زا  ناـکمالا 
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زورب زا  يریگولج  يارب  ییاهلحهار  ندرک  ادیپ  ناشفده  دننک و  هلخادم  دیآیم  شیپ  یناسنا  طباور  رد  فلتخم  عماوج  رد  هک  یتالکشم 
تالکـشم رد  سیلپ  تلاـخد  دـننام  يدودـحم  رایـسب  ياـههنیمز  رد  تسا و  كدـنا  اهـشالت  نیا  اـما  تسا . یفارحنا  ياـهراتفر  ضراوع 

زا يریگـشیپ  عوضوم  الوصا  دوشیم . ماجنا  « 2 ، » دـهدیم خر  اکیرما  هعماج  رد  گرزب  ياهرهـش  تـالحم  زا  یخرب  رد  هک  یگداوناـخ 
هنیمز نیا  رد  ناشیاهشالت  هچرگا  دنتسه ، نآ  ریگرد  ناسانش  هعماج  ناسانـش و  ناور  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  یکی  یفارحنا ، ياهراتفر 

. تسا دودحم  كدنا و  رایسب 
كرحم یـساسا  ياههزیگنا  تیهام  هب  اهنآ  شرگن  عون  رد  ینامرد  ناور  فلتخم  بتاکم  نایم  يدایز  تاـفالتخا  هزورما  هتـشذگ ، نیا  زا 

قفاوت کی  هب  لوصو  هک  دراد  دوجو  ینالقع  یناور و  ياهیرامیب  ضراوع  داجیا  ببـسم  زیگنا و  بارطـضا  ياهدـیدهت  تیهاـم  راـتفر و 
ياهـشور يراگزاسان و  ببـسم  لماوع  نآ و  يراگزاس  تیـصخش و  هرابرد  هتفای  لماکت  هیرظن  کی  نوماریپ  بتاکم ، نیا  نایم  رد  یلک 

. دنکیم لکشم  ار  ینامرد  ناور 
ناسنا هب  هبناج  همه  یلک و  يدید  اب  دـنناوتیمن  نیاربانب ، دـنرگنیم . ناسنا  هب  يدودـحم  نیعم و  هیواز  زا  بتاکم  نیا  زا  کی  ره  الوصا 

نایم رد  يدیدج  شیارگ  یگزاتب  ارهاظ  اما  تسا ، ناسنا  قیقد  تسرد و  مهف  رد  بتاکم  نیا  یناوتان  بجوم  عوضوم  نیمه  دننک و  هاگن 
یگنهرف یعامتجا و  لماوع  ریثأت  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  نارگنامرد  ناور  ناسانش و  ناور 

______________________________

ص 864. ۀیلقعلا ، ۀیسفنلا و  ضارمالا  ملع  نیاوش : ما . دراچیر . (- 1)
. یتاجن نامثع  دمحم  حیحـصت  همالـس و  يزیزعلا  دبع  دمحا  همجرت  نافرحنم ،) یـسانشناور   ) ةاوشلا سفن  ملع  نادـشاک : نودلـش  (- 2)

.226 ص 221 - ، 1984 قورشلا ، راد  توریب :
 365 ص : یسانشناور ، نآرق و 

رب اهنآ  هک  تسا  هدش  ثعاب  شیارگ  نیا  دـهدیم . رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار  یگتـسباو  هب  ناسنا  زاین  یعامتجا و  تعیبط  تیـصخش و  رد 
نیا رد   Sheldon Cashdan نادشاک نودلـش  دـننک . يرتشیب  دـیکأت  تیـصخش  يراگزاسان  ای  يراگزاس  رد  یناسنا  طباور  تیمها 

: دیوگیم صوصخ 
یهاگ مییوگیم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنکیم و  دیکأت  تسا  نانآ  هطبار  بجوم  هک  رگیدمه  هب  مدرم  دامتعا  رب  هدنیآ  يوگلا  یهاگ  »

و مسیتامگد ، رترب ،» نم   » نوچمه یمیهافم  نیزگیاج  تیاهن  رد  دّـهعت ، ساسحا  راکفا و  لدابت  مکحتـسم ، هطبار  دـننام  میهافم  زا  یخرب 
هنوـگ نیا  « 1 .« » تسا ّتبحم  موهفم  نوچمه  دـیدج  یموـهفم  نمـضتم  یتـح  یهاـگ  هدـنیآ ، يوـگلا  دوـشیم . یلقع  لـالتخا  و  زروـن ،
هرابرد بهذـم  هب  کیدزن  لقادـح  ای  بهذـم  ياههاگدـید  يریگراک  هب  لوبق و  هب  ار  نارگنامرد  ناور  ناسانـش و  ناور  ۀـیاهن  اهـشیارگ 

. دناسریم ناسنا  نامرد  ياهشور  فارحنا و  للع  ّتیهام ،
ناـمرد ناور و  تمالـس  يارب  نید  هب  رتـشیب  هجوت  رادـفرط  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  ییاهـشیارگ  ناسانـش ، ناور  ناـیم  رد  یگزاـتب  نینچمه 
نّیدـتم ناسنا  هب  يونعم  تردـق  یعون  هک  دراد  دوجو  ياهداعلا  قراخ  يورین  ادـخ  هب  نامیا  رد  دـندقتعم ، اـهنآ  تسا . یناور  ياـهیرامیب 
يالتبا ضرعم  رد  ام  نرق  مدرم  زا  يرایـسب  هک  یبارطـضا  ینارگن و  زا  دنکیم و  کمک  ار  وا  یگدـنز  ياهیتخـس  لّمحت  رد  دـشخبیم و 

، تایدام ندروآ  تسد  هب  يارب  يدیدش  تباقر  دراد و  هرطیـس  نآ  رب  يدام  یگدـنز  هب  ناوارف  هجوت  هک  ینرق  دزاسیم ، رود  دنتـسه  نآ 
تاـیدام و هب  شیارگ  نیمه  تسا . رتـسوسحم  رایـسب  ناـمز  نیمه  رد  یحور  ياذـغ  هب  زاـین  هک  یتروص  رد  دـنکیم ؛ تموکح  مدرم  رب 

ياهیرامیب اهبارطـضا و  مجاهت  ضرعم  رد  ار  وا  هدـش و  وا  یمگردرـس  رـصاعم و  ناسنا  رب  یحور  راـشف  ثعاـب  اـهنآ ، کـلمت  رد  تباـقر 
فوسلیف و  William James زمیج ماـیلیو  درک  حرطم  ار  هلأـسم  نیا  هـک  یناـسک  نیتـسخن  زا  یکی  تـسا . هداد  رارق  یناور  فـلتخم 
هک تسا  ییورین  نامیا  : » دنکیم هفاضا  و  تسا » بارطضا  نامرد  نیرترثؤم  کش  نودب  نامیا ، : » دیوگیم وا  دوب . ییاکیرما  سانشناور 
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یناوتان هک  تسا  يرطخ  گنز  نامیا ، نادقف  دشاب ، هتشاد  دوجو  یگدنز  رد  ناسنا  هب  کمک  يارب  دیاب 
______________________________

ص 266. نیشیپ ، ذخأم  (- 1)
 366 ص : یسانشناور ، نآرق و 

، دراد دوجو  ینتـسسگان  ياهطبار  دـنوادخ  ام و  نایم  : » دـیوگیم رگید  ییاج  رد  و  درادیم » مالعا  یگدـنز  ياهیتخـس  ربارب  رد  ار  ناسنا 
ییاج رد  و  دـش » دـهاوخ  ققحتم  نامیاهوزرآ  لامآ و  مامت  میوش ، وا  میلـست  میروآرد و  لاـعتم  دـنوادخ  فارـشا  تحت  ار  دوخ  اـم  رگا 

ناشیرپ ار  نآ  تینما  دنز و  مه  رب  ار  نآ  يافرژ  شمارآ  دـناوتیمن  سونایقا  ناتلغ  ناشورخ و  جاوما  هک  روط  نامه  : » درادیم نایب  رگید 
دنزن مه  رب  دراد ، نامیا  دنوادخ  هب  اقیمع  هک  ار  یناسنا  ینورد  شمارآ  یگدنز ، تقوم  یحطس و  ياهینوگرگد  هک  تسا  هتسیاش  دزاس ،

لئاسم اب  هلباقم  هدامآ  هراومه  دـنکیم و  ظـفح  ار  شیوخ  تیـصخش  نزاوت  دوشیمن و  بارطـضا  میلـست  یعقاو ، نیدـتم  ناـسنا  هک  ارچ 
«1 .« » دروآیم شیپ  شیارب  راگزور  الامتحا  هک  تسا  يدنیاشوخان 

: دیوگیم واکناور   ، Carl G .Jung گنوی لراک 
هجلاعم و ار  نارامیب  زا  نت  اهدص  نم  دندرک و  تروشم  نم  اب  ندمتم ، ناهج  فلتخم  ياهتیلم  زا  يدایز  دارفا  هتشذگ  لاس  یس  لوط  رد  »

زین ار  رامیب  کی  یتح  دـعب ) هب  یگلاـس  زا 35  ینعی   ) دـندربیم رـس  هب  دوخ  رمع  مود  همین  رد  هک  ینارامیب  ناـیم  زا  اـما  ماهدرک ، ناـمرد 
ینابرق لیلد  نیا  هب  اهنآ  کتکت  هک  میوگب  مناوتیم  تأرج  هب  دشابن . یگدنز  رد  ینید  شیارگ  کی  هب  زاین  شلکشم  اساسا  هک  مدیدن 

اهنت اهنآ  درف  درف  دـندوب و  دـقاف  دـنهدیم ، دوخ  ناوریپ  هب  ینامز  ره  رد  دوجوم  ناـیدا  هک  ار  يزیچ  نآ  هک  دـندوب  هدـش  یناور  يراـمیب 
A .A .Brill لیرب ا . مان ا . هب  يرگید  واـکناور  « 2 .« » دندش نامرد  لماک  روط  هب  دـندوب  هتـشگزاب  ینید  ياههاگدـید  نید و  هب  هک  یتقو 
رد ییاکیرما  سانش  ناور   Henry Link کنیل يرنه  « 3 .« » دش دهاوخن  یناور  يرامیب  راچد  زگره  یعقاو  نیدتم  ناسنا  : » تسا دـقتعم 

صوصخ رد  نارگراـک - يور  رب  یناور  ياهـشیامزآ  يارجا  رد  دوخ  ینـالوط  هبرجت  هجیتن  رد  : » دـیوگیم ناـمیا » هب  تشگزاـب   » باـتک
دارفا هک  ماهدرب  یپ  عوضوم  نیا  هب  یلغش - ياهداشرا  اهباختنا و 

______________________________

: هرهاق پاچ 5 ، يدایزلا ، معنملادـبع  همجرت  نک ،) زاغآ  ار  یگدـنز  نک و  اهر  ار  ینارگن   ) ةایحلا أدـبا  قلقلا و  عد  یگنراـک : لـید  (- 1)
.301 ، 298 ، 292 ص 282 ، ، 1956 یجناخ »  » هناخباتک

(2)
,Carl. G. Jung; modern man in search of a soul. London: Routledge Kegan paul, Ltd - 

.p . 6691,462
ص 286. ذخأم ، نامه  یگنراک : لید  (- 3)

 367 ص : یسانشناور ، نآرق و 
تدابع هب  تقو  چیه  هک  دنتسه  یناسک  ای  نانیدیب و  زا  رتهب  رتیوق و  یتیصخش  ياراد  دننکیم  دمآ  تفر و  دباعم  هب  هک  یناسک  نیدتم و 

«1 .« » دنزادرپیمن دنوادخ 
، رـصاعم ناسنا  لکـشم  هک  دننکیم  دزـشوگ  ار  هلأسم  نیا  یبرغ  رـصاعم  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  ناواکناور ، ناسانـش و  ناور  رب  هوالع 
هک ینارحب  دیوگیم ،  A .Toyndee یب نیوتولونرآ  فورعم ، خروم  الثم  ددرگیمرب . يونعم  ياهـشزرا  نید و  هب  يو  زاـین  هب  اـساسا 

یگدیـشاپورف نیا  نامرد  هار  اهنت  هک  تسا  دقتعم  وا  ددرگیم . زاب  اهنآ  يونعم  رقف  هب  اساسا  دناهدش ، نآ  راچد  رـضاح  نرق  رد  ناییاپورا 
«2 . » تسا نید  هب  تشگزاب  دربیم ، جنر  نآ  زا  برغ  هک  یقالخا 
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شیازفا یگدـنز  ياهیتخـس  لّمحت  ربص و  رب  ار  وا  تردـق  سفن و  هب  دامتعا  هک  ارچ  دراد  ناـسنا  سفن  رد  ییازـسب  ریثأـت  ناـمیا ، ـالوصا 
نیا هب  ناـسنا  دروآیم و  دوجو  هب  رطاـخ  یگدوسآ  شنورد  رد  دزاـسیم و  رقتـسم  وا  سفن  رد  ار  شمارآ  تینما و  ساـسحا  دـهدیم و 

یناور شمارآ  زا  هلحرم  نیا  هب  ار  ناسنا  هنوگچ  ناـمیا  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  لاـح  دوشیم . یتخبـشوخ  ساـسحا  رد  قرغ  بیترت 
؟ دناسریم

تّینما ساسحا  نامیا و  هطبار  فلا -

لماوع نییعت  رد  یلو  دـنلوقلا  قفتم  تسا ، بارطـضا  یناور  ياهیرامیب  ضراوع  زورب  یلـصا  لیلد  هک  نیا  رد  ینامرد  ناور  بتاکم  هیلک 
دوجو هب  بارطـضا و  زا  ییاهر  ار ، ینامرد  ناور  یلـصا  فدـه  اقفتم  بتاکم  نیا  دـنراد . مه  اـب  ییاـهرظن  فـالتخا  زیگنارب ، بارطـضا 

هک روطنامه  دننکیم و  يوریپ  ینامرد  فلتخم  ياهشور  زا  فده  نیا  ققحت  يارب  اما  دننادیم ، ناسنا  سفن  رد  تینما  ساسحا  ندروآ 
. دنتسین قفوم  یناور  ياهیرامیب  لماک  نامرد  رد  هشیمه  اهشور  نیا  میدش ، روآدای  البق 

نامرد رد  ادخ ، هب  نامیا  هک  دهدیم  ناشن  مالسا ، نید  هژیوب  نایدا  خیرات  یسررب 
______________________________

ص 342. ، 1978 ۀبهو ، هناخباتک  هرهاق : پاچ 6 ، ةایحلا ، نامیالا و  يواضرقلا : فسوی  (- 1)
ص 195. ، 1977 ماصتعالا ، راد  هرهاق : مالسالا ، ءوض  یف  قالخالا  سفنلا و  ۀیعامتجالا و  مولعلا  میهافم  يدنجلا : رونا  (- 2)

 368 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. تسا هدوب  قفوم  الماک  نآ ، زا  یشان  یناور  ياهیرامیب  بارطضا و  زا  يریگـشیپ  شمارآ و  تینما و  ساسحا  ققحت  اهیرامیب و  هنوگ  نیا 
زا رگا  ادـخ  هب  نامیا  اـما  دوشیم ، عورـش  یناور  يراـمیب  هب  صخـش  يـالتبا  زا  سپ  ـالومعم  ناـمرد ، هک  تسا  هجوت  ناـیاش  هلأـسم  نیا 

تینما و نآرق ، دـشخبیم . صخـش  هب  یناور  ياـهیرامیب  بیـسآ  زا  يریگـشیپ  تینوصم و  یعون  دـبای  رارقتـسا  ناـسنا  سفن  رد  یکدوک 
: دیامرفیم فیصوت  نینچ  دنکیم . داجیا  نمؤم  سفن  رد  نامیا ، هک  ار  یشمارآ 

كرـش اـب  ار  دوخ  ناـمیا  دـندروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  يرآ ،  » َنوُدَـتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَأـْلا  ُمَُهل  َکـِئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَناـمیِإ  اوُِـسْبلَی  َْمل  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا 
«1 .« » دنناگتفای تیاده  اهنآ  تسا و  اهنآ  لام  تینما ، دنتخیماین 

ادـخ دای  هب  ناشیاهلد  دـناهدروآ و  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ   » ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  الَأ  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
«2 .« » دباییم شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  دیشاب  هاگآ  تسا ، مارآ ) و   ) نئمطم

ادخ نامرف  هب  رگم  دسرن  امش  هب  یتبیصم  جنر و  چیه   » ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَْبلَق  ِدْهَی  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام 
رب ادخ  دنک و  تیاده  میلست ) اضر و  یلاع  ماقم  هب   ) ار شلد  ادخ  درآ  نامیا  ادخ  هب  هک  ره  و  ناگدنب ) ریخ  هب  (و 

______________________________

( كرش  ) دناهدرکن طولخم  ادخ  زجب  يرگید  دوبعم  چیه  تدابع  هب  ار  نآ  هدروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  ییاهنآ  اهنت  : » ینعی . 82 ماعنا : (- 1)
«. دنناگدش تیاده  ریخ  قح و  هار  هب  اهنآ  اهنت  دنتسه و  هنینأمط  شمارآ و  راوازس 

ص 185. میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  بختنملا 
.28 دعر : (- 2)

 369 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » تسا هاگآ  ملاع  روما  همه 

تیامح و کمک و  هب  تبسن  ار  وا  دنوادخ ، هب  شنیتسار  نامیا  اریز  دوشیم ، ققحتم  نمؤم  يارب  سفن  تینما  رارقتسا و  شمارآ و  الوصا 
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دراد و رظن  دنوادخ  هب  هراومه  دهدیم ، ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  هک  ییاهراک  تدابع و  رد  نمؤم  دزاسیم . راودیما  يدنوادخ  فطل  رظن 
نماض تسوا ، روای  ادخ  هک  نمؤم  ساسحا  نیمه  دنکیم . کمک  وا  هب  تسوا و  اب  هراومه  دـنوادخ  هک  دـنکیم  ساسحا  لیلد  نیمه  هب 

«2 . » دشابیم يو  سفن  رد  شمارآ  تینما و  ساسحا  رارقتسا 
دسریمن وا  هب  يرازآ  ّرش و  چیه  دهاوخن  ادخ  ات  دنادیم  نوچ  دسارهیمن  ایند  نیا  رد  زیچ  چیه  زا  دراد  نامیا  ادخ  هب  ۀقیقح  هک  ینمؤم 

، یعقاو نمؤم  لیلد  نیمه  هب  دنک . عنم  وا  زا  ار  يریخ  ای  دناسر  يررض  وا  هب  تسین  رداق  ایند  رد  یتردق  ای  ناسنا و  چیه  دهاوخن  ادخ  ات  و 
. دوش هریچ  وا  رب  بارطضا  ای  سرت  درادن  ناکما  هک  تسا  یناسنا 

دوش میلست  دنوادخ  ربارب  رد  هک  یسک  يرآ   » َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ِهِّبَر  َْدنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  یَلب 
رد دنوادخ  تشهب  نیاربانب   ) دـش دـنهاوخ  نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یـسرت  هن  تسا ، تباث  شراگدرورپ  دزن  وا  شاداپ  دـشاب ، راکوکین  و 

«3 (.« » تسین ياهفیاط  چیه  راصحنا 
______________________________

و دنادیم ، یهلا  ریدقت  ار  نآ  دسریم  صخش  هب  هک  یتبیصم  ینعی  ٌمِیلَع ) ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَْبلَق  ِدْهَی  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو  . » ) 11 نباغت : (- 1)
نبا دروآیم . باسح  هب  دـهدیم ، تسد  زا  ایند  رد  هک  ییاهزیچ  ياـج  هب  ار  نیتسار  نیقی  یبلق و  تیادـه  دـنکیم و  ربص  نآ  لـباقم  رد 

هب دسریم  وا  هب  هک  یتبیـصم  ره  دنادیم  وا  هجیتن  رد  دنکیم ، تیادـه  نیقی  هب  ار  نمؤم  بلق  دـنوادخ  ینعی : قوف  هیآ  دـیوگیم : ساّبع 
ص 510. ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  رصتخم  تسا »...  میلست  یضار و  لیلد  نیمه  هب  دشیم . نآ  راتفرگ  امتح  تسیابیم  یهلا  ریدقت 

.115 ص 113 - ، 1978 ۀبهو ، هناخباتک  هرهاق : مشش ، پاچ  ةایحلا ، نامیالا و  يواضرقلا : فسوی  (- 2)
.112 هرقب : (- 3)

 370 ص : یسانشناور ، نآرق و 
ِیف ْمُکُؤاِیلْوَأ  ُنَْحن  َنوُدَعُوت  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُوفاَخت  اَّلَأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ 

تـسا هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناسک   » َنوُعَّدـَت ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  ْمُکُـسُْفنَأ  یِهَتْـشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا 
هداد هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  امش  رب  داب  تراشب  دیشابم و  نیگمغ  دیسرتن و  هک  دنوشیم  لزان  اهنآ  رب  ناگتشرف  دندرک ، تماقتسا  سپس 

هچ ره  تسا و  مهارف  تشهب  رد  دیهاوخب  هچ  ره  امش  يارب  میتسه و  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  امـش  ناراکددم  نارای و  ام  تسا . هدش 
«1 .« » دوشیم هداد  امش  هب  دینک  بلط 

هب تماقتـسا  سپـس  تسا ، هّللا  ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناسک   » َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ 
«2 .« » دنراد یمغ  هن  تساهنآ و  يارب  یسرت  هن  دنداد  جرخ 

رقف و زا  نیاربانب ، دـنکیم . میـسقت  هزادـنا  هب  مدرم  نیب  ار  قازرا  هک  تسومه  تسادـخ و  تسد  رد  شايزور  هک  دـنادیم  یعقاو  نمؤم 
هب تسا و  یـضار  دوخ  هرابرد  ادخ  تساوخ  هب  دشاب  مک  شايزور  هک  دشاب  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادـخ  ریدـقت  رگا  دـسرتیمن . یتسدـگنت 

یتسردنت و نامیا ، یگدنز ، تمعن  نوچمه  شرگید  ناوارف  ياهتمعن  رطاخ  هب  ار  يادخ  ساپـس  رکـش و  دـنکیم و  تعانق  كدـنا  نامه 
دنوادـخ اهنت  هک  دراد  هدـیقع  اریز  دسانـشیمن ، ار  سرت  الـصا  يزور  قزر و  هراـبرد  یعقاو  نمؤم  دروآیم . ياـج  هب  رطاـخ ، یگدوسآ 

. تسا تردق  توق و  بحاص  هدنهد و  يزور  لاعتم ،
______________________________

.31 ، 30 تلصف : (- 1)
.13 فاقحا : (- 2)

 371 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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«1 .« » تسا تردق  توق و  بحاص  هدنهد و  يزور  دنوادخ   » ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  ُوذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 
«2 .« » دوشیم هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  تسا و  نامسآ  رد  امش  يزور   » َنوُدَعُوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو 

 ... اُهقْزِر ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  َو 
«3  ...« » تسادخ رب  وا  يزور  هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  رد  ياهدنبنج  چیه  »

لمح ار  دوخ  يزور  دنرادن  تردـق  هک  یناگدـنبنج  رایـسب  هچ   » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ْمُکاَّیِإ  َو  اُهقُزْرَی  ُهَّللا  اَهَقْزِر  ُلِمَْحت  ٍۀَّباَد ال  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 
«4 .« » اناد اونش و  تسوا  دهدیم و  يزور  ار  امش  ار و  اهنآ  دنوادخ  دننک ،

 ... ُرِدْقَی َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا 
«5  ...« » دهدیم رارق  گنت  دنادب ) قحتسم  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  عیسو و  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  يزور  ادخ  »
ياراد یناسنا  ره  تسین و  نآ  زا  يزیرگ  چیه  هک  دنادیم  اریز  درگنیم ، هنانیب  عقاو  يدید  اب  نآ  هب  دـسارهیمن و  گرم  زا  یعقاو  نمؤم 

دسر ارف  شلجا  هک  هاگنآ  تسا و  نّیعم  یلجا 
______________________________

.58 تایراذ : (- 1)
367 ص :  تینما .....  ساسحا  نامیا و  هطبار  فلا -  یسانشناور 371  نآرق و  . 22 تایراذ : (- 2)

.6 دوه : (- 3)
.60 توبکنع : (- 4)

.26 دعر : (- 5)
 372 ص : یسانشناور ، نآرق و 

. درادن ار  نآ  نتخادنا  ریخأت  هب  يارای 
 ... ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 

«1  ...« » دشچیم ار  گرم  سک  ره  »
 ... ٍةَدَّیَشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ 

«2  ...« » دیشاب مکحم  ياهجرب  رد  هچ  رگا  دریگیم  ار  امش  گرم  دیشاب  اجک  ره  »
«3 .« » درم دنهاوخ  زین  اهنآ  يریمیم ، وت   » َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ 

یماگنه هب  تسا و  ینیعم )  ) تدم نامز و  یتیعمج  موق و  ره  يارب   » َنُومِدْقَتْسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو 
«4 .« » دنریگیم یشیپ  نآ  رب  هن  دننکیم و  ریخأت  نآ  زا  یتعاس  هن  دسر  ارف  اهنآ  تدم  هک 

 ... اُهلَجَأ َءاج  اذِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َْنل  َو 
«5  ...« » دنکفین رخؤم  دسر  ارف  هک  شتقو  زا  ار  سک  چیه  لجا  زگره  ادخ  «و 

 ... ٍباتِک ِیف  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصَْقُنی  َو ال  ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  ام  َو  ... 
______________________________

.185 نارمع : لآ  (- 1)
.78 ءاسن : (- 2)
.30 رمز : (- 3)

.34 فارعا : (- 4)
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.11 نوقفانم : (- 5)
 373 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1  ...« » تسا تبث  دنوادخ ) ملع   ) باتک رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  هتساک  شرمع  زا  سک  چیه  دنکیمن و  ینالوط  رمع  یناسنا  چیه  و  »... 
لاح هب  يدوس  دینک  رارف  ندش  هتشک  ای  گرم  زا  رگا  وگب :  » اًلِیلَق اَّلِإ  َنوُعَّتَُمت  ًاذِإ ال  َو  ِْلتَْقلا  َِوأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  ُْلق 

«2 .« » تفرگ دیهاوخن  یناگدنز  زا  یمک  هرهب  زج  ماگنه  نآ  رد  تشاد و  دهاوخن  امش 
( نادوهج هب  ام  لوسر  يا   » ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکِیقالُم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ُْلق 

ناهنپ ادـیپ و  ياناد  هک  ییادـخ  يوس  هب  گرم ) زا   ) سپ درک و  دـهاوخ  تاقالم  هتبلا  ار  امـش  دـیزیرگیم  نآ  زا  هک  یگرم  تبقاـع  وگب 
«3 .« » دزاسیم هاگآ  دیاهدرک ، دب ) کین و   ) هچنآ هب  ار  امش  وا  دیدرگیم و  زاب  تسا 

ایند رد  نیاربانب ، دوشیم . لقتنم  ترخآ  ناهج  هب  تعرـسب  هک  تسا  رذـگهر  کی  اهنت  ناـهج ، نیا  رد  هک  دـنادیم  یبوخب  یعقاو  نمؤم 
یعقاو نمؤم  دوش . ناهج  نآ  یگدنز  هدامآ  حـلاص ، لمع  تدابع و  ادـخ و  هب  نامیا  اب  هک  دـهدیم  ماجنا  ساسا  نیا  رب  ار  دوخ  ياهراک 

اج نآ  دنکیم ، لقتنم  یهلا  برق  يوس  هب  ار  وا  گرم ، هک  دنادیم  اریز  دـسارهیمن ، نآ  زا  دنـسرتیم ، گرم  زا  مدرم  رثکا  هک  روط  نآ 
دنمهرهب تسا ، هداد  ار  نآ  هدـعو  دـنوادخ  هک  یتشهب  ياهتمعن  زا  تخبـشوخ و  نیقیدـص ، اـیبنا و  رادـید  هب  معنتم و  یهلا  ناوضر  زا  هک 

. دوشیم
هعجاف عوقو  راوگان و  ثداوح  ندمآ  شیپ  ای  ضارما  هب  ندش  راتفرگ  زا  وا  دـسارهیمن . رهد  ثداوح  راگزور و  بئاصم  زا  یعقاو  نمؤم 

ات تسا  دنوادخ  فرط  زا  یشیامزآ  دهدیم ، يور  مدرم  يارب  هک  يدب  ای  بوخ  ثداوح  هک  دراد  هدیقع  اریز  درادن  یکاب 
______________________________

.11 رطاف : (- 1)
.16 بازحا : (- 2)

.8 هعمج : (- 3)
 374 ص : یسانشناور ، نآرق و 

تـسا لیلد  نیمه  هب  دـننکیم . هشیپ  ربص  يراتفرگ ، تقو  هب  ای  دـنیوگیم و  ساپـس  شیاشگ  يداش و  ماگنه  رد  یناسک  هچ  دوش  مولعم 
دنکیم رکش  ار  ادخ  دریگیم و  شیپ  ار  يرابدرب  ربص و  هار  هکلب  دنکیمن ، يراز  هوکش و  رـش ، الب و  هب  ندش  راتفرگ  ماگنه  نمؤم ، هک 

. دزاس رود  وا  زا  ار  يراتفرگ  رش و  هک  دهاوخیم  وا  زا  و 
زاـب اـم  يوـس  هب  ماجنارـس  مـینکیم و  شیاـمزآ  اـهیکین  اهیدـب و  اـب  ار  امـش  اـم  و  َنوـُعَجُْرت ...«  اـْنَیلِإ  َو  ًۀَْـنِتف  ِْریَْخلا  َو  ِّرَّشلاـِب  ْمُکوـُْلبَن  َو  ... 

«1 .« » دیدرگیم
هتفر تسد  زا  ياهزیچ  يارب  دنکیمن و  یگدنز  هتـشذگ ، كانهودنا  تارطاخ  رد  دزاسیمن و  راکـشآ  ار  دوخ  هودنا  مغ و  یعقاو  نمؤم 
چیه يو  دنشکیم ، شود  رب  ار  هتشذگ  مایا  درد  مغ و  زا  یشان  هودنا  هک  مدرم  زا  يرایـسب  مغر  یلع  لیلد ، نیمه  هب  دروخیمن . سوسفا 

رابکتـسا و دریگیمن و  شیپ  رد  یهاـبت  داـسف و  هار  زین  یبوخ  ریخ و  هب  ندیـسر  ماـگنه  هب  هک  ناـنچ  « 2  » دنکیمن هودـنا  ساسحا  هنوگ 
. دیوگیم ساپس  تسا  هدومرف  اطع  وا  هب  هک  يریخ  رطاخ  هب  ار  ادخ  هکلب  دزرویمن ، نایغط 

َو ال ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریِسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام 
لبق اهنآ  همه  هک  نیا  رگم  دهدیمن  يور  امش  دوجو  رد  هن  نیمز و  رد  یتبیصم  چیه   » ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اِمب  اوُحَْرفَت 

دنوادخ يارب  رما  نیا  تسا و  تبث  ظوفحم  حول  رد  مینیرفایب  ار  نیمز  هک  نآ  زا 
______________________________
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.35 ءایبنا : (- 1)
.121 ص 119 - ةایحلا ، نامیالا و  يواضرقلا : فسوی  (- 2)

 375 ص : یسانشناور ، نآرق و 
نامداش هتـسبلد و  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  هب  دـیروخن و  فسأت  هدـش  توف  امـش  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  تسا . ناـسآ 

«1 .« » درادن تسود  ار  یشورفرخف  ّربکتم  چیه  دنوادخ  دیشابن و 
اُوِلُتق ام  َو  اُوتام  ام  انَدـْنِع  اُوناک  َْول  يزُغ  اُوناک  َْوأ  ِضْرَْألا  ِیف  اُوبَرَـض  اذِإ  ْمِِهناوْخِِإل  اُولاـق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

نارفاک دـننامه  امـش  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًةَرْـسَح  َِکلذ  ُهَّللا  َلَعْجَِیل 
دنیوگیم دنوشیم ) هتـشک  ای  دنوریم و  ایند  زا  و   ) دـننکیم تکرـش  گنج  رد  ای  دـنوریم  یترفاسم  هب  ناشناردارب  هک  یماگنه  دیـشابن 

دراذگب و اهنآ  لد  رب  ار  ترـسح  نیا  ادـخ  ات  دـییوگن ) نانخـس  هنوگ  نیا  امـش   ) دـندشیمن هتـشک  دـندرمیمن و  دـندوب  ام  دزن  اهنآ  رگا 
«2 .« » تسا انیب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  و  تسوا ) تسد  هب  گرم  تایح و  و   ) دناریمیم دنکیم و  هدنز  دنوادخ 

نارامیب رثکا  هک  تسا  يزیچ  نامه  هانگ  ساسحا  نیا  دوشیمن . هانگ  هاگآدوخان  ساسحا  زا  یشان  بارطضا  راچد  هاگچیه  یعقاو  نمؤم 
: تسا تلع  دنچ  لولعم  دوخ  نمؤم  بارطضا  مدع  دنربیم . جنر  نآ  زا  یناور 

هب دریگیمن و  رارق  بیرف  ضرعم  رد  یناـسآ  هب  تسا ، هدرک  دـشر  یمالـسا  حیحـص  تیبرت  ساـسا  رب  یکدوک  نارود  زا  هک  ینمؤـم  - 1
هانگ و ساـسحا  یناـبرق  و  سفن ، تراـقح  یتسپ و  ساـسحا  نادـجو و  باذـع  ثعاـب  هک  دوشیمن  راداو  یناـهانگ  یـصاعم و  باـکترا 

. دوش نادجو  شنزرس 
نیا زا  زین  نمؤم  دراد و  رارق  هابتشا  باکترا  ضرعم  رد  یناسنا  ره  هک  تسا  یهیدب  - 2

______________________________

.23 ، 22 دیدح : (- 1)
.156 نارمع : لآ  (- 2)

 376 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هاگـشیپ رد  دـهدیمن و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  نآ  هب  فارتعا  هانگ و  يروآدای  رد  اـطخ ، باـکترا  ماـگنه  هب  وا  اـما  تسین ، انثتـسم  نوناـق 

. تسا ناهانگ  هدنیاشخب  ریذپ و  هبوت  ناحبس  دنوادخ  هک  دنادیم  اریز  دنکیم  هبوت  رافغتسا و  اطخ ، باکترا  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ 
زا سپـس  دنک  متـس  دوخ  هب  ای  دـهد  ماجنا  يدـب  راک  هک  یـسک   » ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِـجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْـسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 

«1 .« » تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دیامن  شزرمآ  بلط  دنوادخ 
سپـس دنهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دننک و  هبوت  هک  ار  یناسک  نم   » يدَـتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو 

«2 .« » مزرمآیم دنوش  تیاده 
نم ناگدنب  يا  وگب :  » ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق 

هدنزرمآ و رایسب  ییادخ  وا  هک  دزرمآیم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیاهدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک 
«3 .« » تسا نابرهم 

زا ییاـهر  روظنم  هب  نهذ - زا  هاـنگ  رکف  نتـشاد  هگن  رود  يارب  شـشوک  زا  ار  وا  يدـنوادخ ، هاـگرد  هب  هبوـت  هاـنگ و  هب  نمؤـم  فارتـعا 
. درادیم زاب  هانگ - ساسحا  زا  یشان  یناور  یتحاران 

______________________________

.110 ءاسن : (- 1)
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.82 هط : (- 2)
.53 رمز : (- 3)

 377 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هتشاد هجوت  دیاب  اما  دوشیم ، رجنم  نآ  هاگآدوخان  بوکرس  هب  ۀیاهن  نهذ  زا  هانگ  رکف  نتـشاد  هگن  رود  يارب  شـشوک  هک  نیا  حیـضوت 

زین تسا  هتشاد  دوجو  هانگ  رکف  هارمه  هک  یتراقح  یتسپ و  ساسحا  یلاعفنا  يورین  نآ  هک  دوشیمن  ثعاب  هانگ  رکف  بوکرس  هک  میشاب 
جنـشت داجیا  جـنر و  ثعاب  هک  دـنکیم  زورب  ناسنا  رد  هدـیچیپ  مهبم و  یبارطـضا  لکـش  هب  روبزم  یلاـعنفا  يورین  نیارباـنب ، دورب . نیب  زا 

. دـهاکب نآ  تدـش  زا  یناور ، ياهیرامیب  زا  یخرب  ضراوع  هب  ندرب  هاـنپ  اـب  دـنکیم  یعـس  ناـسنا  هجیتن  رد  دوشیم ، صخـش  رد  یناور 
ریمض رد  هدش  بوکرس  هنهک و  روآدرد ، ياهتراهم  نیا  هرابرد  شواک  فورـصم  یتالاح  نینچ  رد  واکناور  شالت  مظعا  تمـسق  الوصا 

اهنآ هک  نیا  ياج  هب  ات  دراداو  اهنآ  اب  هلباقم  اهراک و  نآ  ددجم  يروآدای  هب  ار  رامیب  دـنکیم  یعـس  واکناور  دوشیم . ناسنا  هاگآدوخان 
مکح رودـص  هب  ینعی  دـنک  ادـیپ  اهنآ  هرابرد  ینـالقع  تواـضق  یعون  دـنک ، رارف  اـهنآ  اـب  ییوردور  زا  ناشبوکرـس  اـب  هدرک و  راـکنا  ار 

زا يریگولج  ثعاب  هبوت ، رافغتـسا و  اهنآ و  هب  فارتعا  نمؤم و  طـسوت  ناـهانگ  يروآداـی  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دزادرپب . ناـشهرابرد 
یناور ياهیرامیب  ضراوع  زورب  بارطـضا و  داجیا  ثعاـب  ندرک  بوکرـس  هنوگ  نیا  اریز  دوشیم ، هاـنگ  ساـسحا  هاـگآدوخان  بوکرس 

. ددرگیم
يرامیب و رقف و  گرم ، دننام  دنـسرتیم ، اهنآ  زا  مدرم  رثکا  هک  ییاهزیچ  زا  یعقاو  نمؤم  هک  دوشیم  نشور  عوضوم  نیا  قوف  بلاطم  زا 

ربص ناشربارب  رد  دیاب  هک  تسا  دـقتعم  دـنادیم و  یهلا  یـشیامزآ  ار  راگزور  بئاصم  هک  اج  نآ  زا  دـسرتیمن و  راگزور ، ياهیراتفرگ 
زا دـنکیم و  فارتعا  نآ  هب  هکلب  دـنکیمن ، بوکرـس  ار  دوخ  هانگ  ساسحا  وا  تسا . اهیراتفرگ  لـمحت  رد  يداـیز  ییاـناوت  ياراد  دـنک 

یبلق شمارآ  یناور و  رطاخ  تینما  ياراد  هراومه  یعقاو  نمؤم  کی  هک  درادن  یبّجعت  لئاسم  نیا  هب  هجوت  اب  دـبلطیم . شزرمآ  دـنوادخ 
. دشاب رطاخ  شمارآ  تیاضر و  ساسحا  زا  زیربل  شدوجو  و 

دنک حلاص  لمع  سک  ره   » َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ًۀَبِّیَط  ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم 
وا هب  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد 

 378 ص : یسانشناور ، نآرق و 
«1 .« » داد میهاوخ  دنداد  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  شاداپ  میشخبیم و  هزیکاپ  تایح 

تلاسر ساسحا  ناسنا ، هک  دوشیم  ثعاب  دنکیم و  یهت  یناسنا  فیرـش  ياهـشزرا  یلاع و  میهافم  زا  ار  یگدنز  ادـخ ، هب  نامیا  نادـقف 
ینعی دوخ - یگدنز  گرزب  فادها  هرابرد  ینـشور  شنیب  دهدب و  تسد  زا  نیمز  رد  ادخ  نیـشناج  ناونع  هب  یگدنز  رد  ار  دوخ  گرزب 
نآرق دشاب . هتشادن  تسوا - ترخآ  ایند و  تداعـس  بجوم  هک  یناسنا  لماکت  هب  ندیـسر  يارب  سفن  اب  داهج  وا و  هب  برق  ادخ و  تدابع 

هک دنکیم  هیبشت  یناسنا  تلاح  هب  دـهدیم ، تسد  نامیا  دـقاف  ناسنا  هب  هک  ار  یگتخابدوخ  ینادرگرـس و  بارطـضا و  ضراعت و  تلاح 
. دنکیم شباترپ  رود  یناکم  هب  دابدنت  ای  دنیابریم ، نیمز  نامسآ و  نایم  رد  ار  وا  ناگدنرپ  تسا و  هداتفا  ورف  نامسآ  زا  دیامنیم  سح 

رارق ادـخ  يارب  یکیرـش  سک  ره  و  ٍقیِحَـس ...«  ٍناکَم  ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  َْوأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءامَّسلا  َنِم  َّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهَّللاـِب  ْكِرُْـشی  ْنَم  َو  ... 
«2 .« » دنکیم باترپ  رود  یناکم  هب  ار  وا  دابدنت  ای  دنیابریم و  ار  وا  اوه ) طسو  رد   ) ناگدنرپ هدرک و  طوقس  نامسآ  زا  ییوگ  دهد 

. دزرویم دیکأت  دنگوس  اب  دنربیم ، جنر  نآ  زا  نارفاک  هک  ینارسخ  یگتخابدوخ و  تلاح  رب  نآرق 
ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا  َو 

______________________________

.97 لحن : (- 1)
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.31 جح : (- 2)
 379 ص : یسانشناور ، نآرق و 

یتسار و یتسرد و  هب  دـندش و  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  رگم  تسا . نایز  تراسخ و  رد  همه  ناـسنا  هک  رـصع . هب  مسق  »
«1 .« » دندرک شرافس  ار  رگیدکی  نید  رد  يرادیاپ 

، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هریـس  ّتنـس و  زا  تیعبت  هدش و  میـسرت  ناسنا  يارب  نآرق  رد  هک  یـشور  زا  يوریپ  لاعتم و  دنوادخ  هب  نامیا 
يوریپ مدع  نامیا و  نادقف  هک  نانچمه  دوشیم . ناسنا  تداعس  تینما و  هب  یهتنم  و  « 2  » تسا بارطضا  هودنا و  زا  ناسنا  ییاهر  هار  اهنت 

. دش دهاوخ  رجنم  یتخبدب  بارطضا و  هودنا و  هب  ماجنارس  یهلا ، شور  زا 
َُهل َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  یقْـشَی  َو ال  ُّلِضَی  الَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  ًاعیِمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق 

نمشد هک  یلاح  رد  دییآ ، دورف  تشهب )  ) نآ زا  ناطیـش ) نینچمه   ) ود ره  دومرف : دنوادخ )  » ) یمْعَأ ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحن  َو  ًاْکنَـض  ًۀَشیِعَم 
جنر رد  هن  دوشیم و  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  نم  تیادـه  زا  سک  ره  دـیآ  امـش  غارـس  هب  نم  تیادـه  هاگره  یلو  دوب ، دـیهاوخ  رگیدـکی 

.« مینک روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق  زور  و  تشاد ، دـهاوخ  یتخـس ) و   ) گنت یگدـنز  دوش  نادرگ  يور  نم  دای  زا  سک  ره  و  دوب . دـهاوخ 
«3»

هورگ هب  یگتسباو  ساسحا  نامیا و  ب -

. دنک تدعاسم  ییوکین و  نانآ  هب  درادب و  تسود  ار  دوخ  ینامیا  ناردارب  هک  دنکیم  قیوشت  ار  نمؤم  نآرق ،
______________________________

. رصع هروس  (- 1)
.16 ص 15 ، ، 1978 ةدیدجلا ، قافآلا  راد  توریب : بلاغ ، نب  مزح  نبدیعس  نب  یلع  دمحم  وبا  سوفنلا ، ةاوادم  یف  ریسلا  قالخالا و  (- 2)

.124 ، 123 هط : (- 3)
 380 ص : یسانشناور ، نآرق و 

حلـص دوخ  ردارب  ود  نایم  نیارباـنب  دـنرگیدکی ، ردارب  ناـنمؤم   » َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ 
«1 .« » دیوش وا  تمحر  لومشم  ات  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیزاس و  رارقرب 

َْول َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  اُوتوُأ  اَّمِم  ًۀَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  َو ال  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِْإلا  َو  َراَّدـلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو 
، نامیا هناخ  رد  و  هنیدـم ) نیمزرـس   ) ةرجهلا راد  رد  هک  یناسک  يارب  و   » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَـصاصَخ  ْمِِهب  َناک 
هب هچنآ  هب  يزاـین  دوـخ  لد  رد  دـنرادیم و  تسود  دـننک  ترجه  ناـشیوس  هب  هک  ار  یناـسک  اـهنآ  دـندیزگ ، نکـسم  نارجاـهم  زا  لـبق 

لخب زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  دنـشاب ، ریقف  ادیدش  دنچ  ره  دنرادیم  مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  دننکیمن و  ساسحا  هدـش  هداد  نارجاهم 
«2 .« » دنراگتسر هتشادزاب  شیوخ  سفن  صرح  و 

لفاغ ادـخ  دای  زا  لد  هک  نارازگزامن  رب  ياو  سپ   » َنوُعاْملا َنوُعَنْمَی  َو  َنُؤاُری  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُهاـس  ْمِِهتالَـص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِّلَـصُْمِلل  ٌلـْیَوَف 
«3 .« » دننک عنم  ناریقف  زا  ار  ناسحا  تاکز و  و  دننک . ییامندوخ  ایر و  هب  دننک ) یتعاط  رگا   ) هک نانامه  دنراد .

لماکت عیفر  يانب  زا  یئزج  ار  دوخ  نمؤم ، هک  ياهعماج  دنکیم ، قیوشت  دحتم  ياهعماج  داجیا  يراکمه و  نواعت و  هب  ار  ناناملسم  نآرق 
. دنک سح  نآ  هتفای 

______________________________

.10 تارجح : (- 1)

یسانشناور www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 233زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


.9 رشح : (- 2)
.7 - 4 نوعام : (- 3)

 381 ص : یسانشناور ، نآرق و 
 ... ِناوْدُْعلا َو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو ال  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  ... 

«1  ...« » دییامنن يراکمه  يدعت  هانگ و  هار  رد  زگره )  ) دینک و نواعت  مه  اب  يراگزیهرپ  یکین و  هار  رد  هراومه ) و  »... 
رب دننکیم ، عامتجا  دجاسم  رد  تدابع  زامن  رگیدکی و  اب  ندش  انـشآ  يارب  ناناملـسم  هک  هعمج  زور  رد  تعامج  زامن  رب  دـیکأت  اب  نآرق 

زامن يرازگرب  هب  ناناملسم  قیوشت  نمض  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدرک  دیکأت  ناناملـسم  سفن  رد  یهورگ  هیحور  داجیا 
. دراد تلیضف  يرترب و  يدارف  زامن  رب  زامن ، نیا  هک  تسا  هدومرف  دزشوگ  اهنآ  هب  تعامج ،

رد یتسودـعون  هفطاع  دـشر  ثعاب  وس  کی  زا  فوفـص  داحتا  ییامهدرگ و  رگیدـکی و  هب  ناناملـسم  ّتبحم  راهظا  هرابرد  نآرق  دـیکأت 
یلاعفنا ياهتلاح  فیعـضت  تابجوم  رگید  يوس  زا  دوشیم و  هعماـج  یلک  روطب  مدرم و  عفاـنم  تیاـعر  راـثیا و  هب  ناـنآ  تیوقت  و  سفن ،

رد ییاـناوت  هک  تسین  یکـش  دروآیم . مهارف  ار  یهاوـخدوخ  تاذ و  بح  هب  لـیامت  زواـجت و  ملظ ، ياـههزیگنا  يزوـت و  هـنیک  ترفن و 
اوزنا و ساسحا  نتفر  نیب  زا  هورگ و  هب  یگتـسباو  ساسحا  تیوقت  ببـس  هعماج ، يارب  دـیفم  کین و  راـک  ماـجنا  مدرم و  نتـشاد  تسود 
، هعماج رد  دوخ  لاّعف  شقن  هب  هجوت  هورگ و  هب  درف  یگتـسباو  ساسحا  الوصا  دوشیم . دنربیم - جـنر  نآ  زا  یناور  نارامیب  هک  ییاهنت -

یناور تمالس  نیمأت  روظنم  هب  یناسنا  طباور  ّتیمها  هب  نارگنامرد  ناور  زا  يرایسب  تسا . ناسنا  یناور  تمالـس  رد  دایز  یتّیمها  ياراد 
يارب دننک و  هجوت  نارگید  هب  هک  دنک  ییامنهار  ار  دوخ  یناور  نارامیب  تسا  هدیشوک   Alfred Adler رلدآ درفلآ  الثم  دناهدرک  هجوت 
مدرم اب  شاهطبار  رتشیب و  هعماج  نورد  رد  هچ  ره  یناور  رامیب  هک  دوب  دقتعم  وا  دنـشوکب . نادـنمزاین  هب  کمک  یهافر و  تاناکما  نیمأت 

نارامیب هجوت  بلج  اهـشالت  نیا  مامت  زا  نم  فده  دیوگیم ...« : صوصخ  نیا  رد  رلدآ  دش . دـهاوخ  نامرد  رتدوز  شیرامیب  دـشاب  رتهب 
تدـعاسم يراکمه و  يواسم  روط  هب  هورگ  دارفا  اب  تفرگ و  ياج  شیوخ  هورگ  نورد  رامیب ، یتقو  اریز  تسا ، نارگید  هب  تبـسن  دوخ 

تمالس عقاو  رد  درک ،
______________________________

.2 هدئام : (- 1)
 382 ص : یسانشناور ، نآرق و 

کمک هیاسمه و  نتـشاد  تسود  تسا ، هدرک  شرافـس  نآ  هب  بهاذـم  نید و  هک  یعوضوم  نیرتمهم  نم  رظن  هب  تسا . هتفای  زاب  ار  دوخ 
هک هچنآ  مامت  دراـب . ورف  وا  رب  تالکـشم  اهیتخـس و  هک  تسا  هتـسیاش  دـنزیم ، زابرـس  نارگید  تدـعاسم  زا  هک  يدرف  تسوا . هب  ندرک 

«1 .« » دشوکب تبحم  رد  دشاب و  مدرم  رادتسود  هدننک و  دیلوت  يرگراک  هک  تسا  نیا  دهاوخیم  درف  زا  یگدنز 
یعامتجا و دنمدوس  ياهراک  قیرط  زا  يرـشب  هعماج  اب  یلک  روطب  مدرم و  اب  دوخ  طباور  تیوقت  اب  دـناوتیم  ناسنا  هک  دراد  هدـیقع  رلدآ 

یگتسباو دناوتب  وا  هک  دریذپیم  نایاپ  یتقو  ناسنا  بارطضا  رگید  ترابع  هب  دبای . ییاهر  بارطـضا  ساسحا  زا  یتسود ، تبحم و  راهظا 
«2 . » دشخب ققحت  ار  تیرشب  هب  دوخ 

ملاس و یتیصخش  لیکـشت  هب  هک  تسا  یمهم  لماوع  زا  اهنآ ، نیب  یناسنا  طابترا  درف و  هب  تبـسن  هورگ  یتسود  هورگ و  هب  درف  یگتـسباو 
. دنکیم نایاش  یکمک  ناسنا  شمارآ  رطاخ و  تینما  ققحت 

ینامرد ناور  رد  نآرق  شور  ج -

هراشا
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مادقا اهنآ  يرکف  ياهـشیارگ  راکفا و  رییغت  ای  لیدعت  هرابرد  ادتبا  هک  دراد  ترورـض  دارفا ، راتفر  تیـصخش و  رییغت  ای  لیدعت  داجیا  يارب 
رییغت ینامرد ، ناور  یساسا  فده  لیلد  نیمه  هب  دراد . رارق  وا  ياهـشیارگ  راکفا و  ریثأت  تحت  يدایز  رادقم  هب  ناسنا  راتفر  هک  ارچ  دوش 

بجوم نیمه  دندوب و  زجاع  اهنآ  اب  هلباقم  زا  البق  هک  تسا  یتالکـشم  یگدنز و  مدرم و  ناشدوخ و  هرابرد  یناور  نارامیب  تارکفت  عون 
اناوت اهنآ  لح  تالکـشم و  ربارب  رد  دـنکیم ، لصاح  ناـمرد  رثا  رد  هک  يراـکفا  رییغت  اـب  یناور ، راـمیب  اـما  تسا . هدـشیم  ناشبارطـضا 

ببس هتشذگ  رد  هک  یتالکشم  دنکیم ، كرد  نامرد  زا  سپ  ابلاغ  دوشیم و 
______________________________

ص ، 1956 یجناخ ، هناخباتک  هرهاق : مجنپ ، پاچ  يدایزلا ، معنملا  دـبع  همجرت  ةایحلا ، أدـبا  قلقلا و  عد  یگنراک : لـید  زا : لـقن  هب  (- 1)
.264 - 262

(2)
Alfred Adler. Understanding Human Nature. New York: Greeberg Publishers, inc., 1927, p. - 

239; Rollo may: The Meaning of Anxiety. New York: The Ronaldpress Co., 1950. pp
.128 - 130
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بارطـضا يارب  یهجوم  لـیلد  عقاو  رد  هدوبن و  تیمها  زیاـح  درکیم  روـصت  وا  هک  ياهزادـنا  نآ  هب  دـندشیم ، شايراـمیب  بارطـضا و 

. تسا هتشادن  دوجو  اهنآ  رطاخ  هب  شدیدش 
ناور راک  دـباییم . رییغت  دوشیم و  لیدـعت  ناسنا  ياهراتفر  اهتداع و  اهـشیارگ ، راکفا ، نآ ، نایرج  رد  هک  تسا  یلمع  يریگداـی  اـساسا 

دوخ و هرابرد  یماهوا  ای  هابتـشا ، يراکفا  اب  نآ  ناـیرج  رد  راـمیب  هک  تسا  هتـشذگ  تسرداـن  ياـهیریگدای  حیحـصت  لـصا ، رد  یناـمرد 
زا اهنآ  هطساو  هب  هک  ار - یعافد  راتفر  زا  یصخشم  ياهـشور  رامیب  تسا . هدوب  هجاوم  يزیگنا  بارطـضا  تالکـشم  یگدنز و  نارگید و 

ار رامیب  راکفا  دـشوکیم  رگنامرد  ناور  دـنکیم . مک  شبارطـضا  تدـش  زا  دزومآیم و  تسا  هدرکیم  رارف  تالکـشم  اـب  ندـش  وربور 
اب تالکشم ، زا  رارف  ياج  هب  درگنب و  تسرد  هنانیبعقاو و  يدید  اب  شیوخ  تالکـشم  مدرم و  دوخ و  هب  هک  دراداو  ار  وا  دنک و  حیحـصت 

اهنآ لح  تهج  رد  تسا ،- تالکشم  لح  رد  زجع  زا  یشان  هک  یناور - يریگرد  تلاح  نداد  همادا  ياج  هب  نینچمه ، دنک و  هلباقم  اهنآ 
زا بیترت  نیا  هب  دزاسیم و  اناوت  اهنآ  لح  تالکشم و  اب  هلباقم  رد  ار  رامیب  یگدنز ، مدرم و  دوخ و  هب  تبسن  شرگن ، رییغت  نیا  دشوکب .
رد ینیون  تیلاعف  زاغآ  رامیب و  یگدـنز  توارط  طاـشن و  ثعاـب  ـالومعم  عوضوم  نیا  دـشخبیم و  ییاـهر  بارطـضا ، یناور و  يریگرد 

. دنکیم ساسحا  ار  یتخبشوخ  رطاخ و  یگدوسآ  یحور ، تیاضر  یگدنز ، تذل  ناسنا ، هک  يروط  هب  دوشیم ، شایگدنز 
 ... ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ  ... 

«1  ...« » دنهد رییغت  ار  دوخ  هک  نآ  رگم  دهدیمن  رییغت  ار  یتلم ) و   ) موق چیه  تشونرس  دنوادخ  »... 
يراکفا داجیا  لهج و  یهارمگ و  زا  تاجن  و  ریخ ، حالص و  هب  اهنآ  تیاده  مدرم و  ياهراتفر  اهـشیارگ و  راکفا و  رییغت  روظنم  هب  نآرق ،

ناسنا و تلاسر  تیهام و  هرابرد  هزات 
______________________________

.11 دعر : (- 1)
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یگدـنز دـیدج  ماظن  يزیرهیاـپ  رد  هک  فرگـش - یتارییغت  مدرم  رد  نآرق  دـش . لزاـن  یگدـنز ، يـالاو  ياـهوگلا  یقـالخا و  ياهـشزرا 
يارب یگرزب  ياهتیقفوم  هدرک و  داجیا  تسا ،- هدوب  رثؤم  هعماج ، رد  یلک ، روطب  ای  هداوناخ ، رد  وا  یناسنا  طباور  ماظن  ناسنا و  یـصخش 
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لوط رد  هک  ینامسآ  بتک  مامت  نایم  رد  تفگ ، ناوتیم  هصالخ  روط  هب  تسا . هدروآ  تسد  هب  مدرم  ياهتیصخش  نداد  رارق  ریثأت  تحت 
دوجو هب  یمالسا  هعماج  ناناملسم و  تیصخش  رد  رثؤم  رایسب  یتارییغت  دش ، قفوم  ریظنیب  بولطم و  يوحن  هب  نآرق  دناهدش ، لزان  خیرات 
يورین اب  دنتـسناوت  اهنآ  هک  دزاسب  نئمطم  مارآ و  لداعتم و  لماک و  یناسنا  یتیـصخش  اب  يدارفا  ناناملـسم ، زا  هاتوک ، یتدـم  رد  دروآ و 

تـسناوت هنوگچ  نآرق  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح  دـنزاس . نوگرگد  ار  خـیرات  ریـسم  دـنهد و  ناکت  ار  ایند  رییغت ، نیا  هداعلا  قراخ 
. میبای تسد  لیذ  رد  نآ  خساپ  هب  میشوکیم  هک  تسا  یلاؤس  نامه  نیا  دهد ؟ رییغت  ار  اهنآ  تیصخش  دنک و  نامرد  ار  اهبرع  ناور 

دیحوت هب  نامیا  - 1

، ور نیا  زا  دـنک . داـجیا  اـهبرع  سوفن  رد  ار  نآ  تساوخیم  نآرق  هک  دوـب  يزیچ  نیتـسخن  عـقاو  رد  دـیحوت ) هب  كرـش  زا   ) هدـیقع رییغت 
، تغالب رد  نآرق  رترب  شور  دوب . يدیحوت  هدیقع  رب  دیکأت  اساسا  دش ، لزان  هکم  رد  یمالـسا  توعد  تسخن  هلحرم  رد  هک  یتایآ  فده 

اهلثملا برض  اهناتساد و  رکذ  ماکحا و  تاعوضوم و  هضرع  رد  نآ  عنقم  یلقع  ياهلالدتـسا  زین  دندوب و  هدیدن  ار  نآ  ریظن  البق  اهبرع  هک 
قیوشت و ياهشور  ندرب  راک  هب  و  دناهدش ، هدروآ  ناگدنونش  هجوت  بلج  ناهذا و  هب  اهنآ  بیرقت  میهافم و  ندش  زاب  حیضوت و  يارب  هک 

ثحب رد  البق  ام  هک  يریگدای  لوصا  رگید  ناهذا و  رد  اهنآ  تیبثت  روظنم  هب  میهافم  یخرب  رارکت  يریگدای و  هزیگنا  داـجیا  يارب  دـیدهت 
ریثأت دـیحوت ، هب  ناـشنامیا  دـیدج و  نید  هب  مدرم  يروآ  يور  رد  اـهنیا  همه  میدرک ، رکذ  ار  اـهنآ  مجنپ ) لـصف  رد   ) نآرق رد  يریگداـی 

رد يونعم  میظع و  ییورین  نامیا ، اریز  دوب ، تیصخش  رد  گرزب  تارییغت  داجیا  يارب  ماگ  نیتسخن  دیحوت ، هب  نامیا  تسا . هتشاد  یناوارف 
یموهفم هب  ار  وا  دـهدیم و  رییغت  یتـسه  ّلـک  یگدـنز و  مدرم ، دوخ ، تاذ  موهفم  زا  ار  يو  تشادرب  عون  هک  دروآیم  دوـجو  هب  ناـسنا 

لوسر لاعتم و  دنوادخ  ّتبحم  زا  ار  شبلق  دزاسیم و  دقتعم  نآ ، رد  شتیلوؤسم  تلاسر و  یگدنز و  زا  دیدج 
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« تینما ساـسحا  ناـمیا و   » هراـبرد ـالبق  هک  ناـنچ  دـنکیم و  لاـمالام  تیرـشب  یلک  روطب  شفارطا و  مدرم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
. دزیگنایمرب وا  رد  شمارآ  تینما و  ساسحا  یعون  میدش ، رکذتم 

اوقت - 2

هک یگدـنز ، رد  یهلا  شور  هب  مازتلا  ناهانگ و  باکترا  زا  يرود  اب  ناـسنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  تسا و  ناـمیا  وریپ  هارمه و  یهلا  ياوقت 
ماجنا نیاربانب  دنک . ظفح  يدنوادخ  بضغ  زا  ار  دوخ  تسا ، هدرک  نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدومرف و  میسرت  نامیا  رب  نآرق 

. تساوقت نامه  یهلا  یهاون  كرت  رماوا و 
رد اهنت  دراد و  طلست  تیمکاح و  دوخ  ياههتساوخ  تالیامت و  اهلاعفنا و  اههزیگنا و  رب  ناسنا ، هک  تسانعم  نیا  هدنرادرب  رد  اوقت  موهفم 

هکلب تسین ، يرطف  ياههزیگنا  ندرک  بوکرس  يانعم  هب  اوقت  موهفم  دزادرپیم . اهنآ  ياضرا  هب  دهدیم  هزاجا  سدقم  عرش  هک  يدودح 
رد اههزیگنا  ندرک  راهم  ثحب  رد  البق  ام  تسا . عرـش  هزاجا  دودـح  رد  ناشياضرا  اهنآ و  رب  نتفای  طلـست  ندرک و  راـهم  ياـنعم  هب  اـهنت 
زین بلطم  نیا  هدـنرادرب  رد  اوقت ، موهفم  میدرک ، هراشا  عوضوم  نیا  هب  تشاد ، صاصتخا  نآرق » رد  اـههزیگنا   » عوضوم هب  هک  لوا  لـصف 

زا دـنک و  راتفر  یبوخ  هب  مدرم  اب  دـشاب و  یتسار  تناما و  تلادـع ، قح ، يوجتـسج  رد  دـیاب  هراومه  دوخ  ياهراک  رد  ناـسنا  هک  تسه 
رد وا  اریز  دـهد  ماجنا  نسحا  وحن  هب  تسا  هدـش  لوحم  وا  هب  هک  ار  ییاهراک  مامت  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  اوقت  دزیهرپب . متـس  زواجت و 
هک نیا  يارب  ناـسنا  دوـشیم  بجوـم  نیا  دراد و  رظن  لاـعتم  دـنوادخ  هب  هراوـمه  یهلا  باوـث  تیاـضر و  بسک  رطاـخ  هب  دوـخ  لاـمعا 

ییورین انعم  نیا  هب  اوقت  دزادرپب . دوخ  تاعالطا  اهییاناوت و  دـشر  تاذ و  دوبهب  هب  دـهد ، ماجنا  بولطم  يوحن  هب  هشیمه  ار  دوخ  ياهراک 
دنکیم ییامنهار  یناسنا  ریغ  یفارحنا و  تشز و  راتفر  زا  بانتجا  و  سفن ، ياقترا  دشر و  رترب و  رتهب و  راتفر  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا 
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سفن رب  هک  تسا  ناسنا  نیا  بیترت ، نیا  هب  تسا . نآ  تالیامت  اههتـساوخرب و  هرطیـس  سفن و  اب  داـهج  مزلتـسم  هلحرم  نیا  هب  ندیـسر  و 
ار دوخ  سفن  هک  درادیم  او  ار  ناسنا  تسا و  تیصخش  نزاوت  لماکت و  دشر ، یلصا  لماوع  زا  یکی  اوقت ، نیاربانب  دوشیم . طلـسم  دوخ 

یناسنا لامک  لحارم  نیرتیلاع  هب  دهد و  دشر 
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. دناسرب
يا  » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
رارق يرون  امش  يارب  دشخبب و  امش  هب  شتمحر  زا  مهس  ود  ات  دیروایب ، نامیا  شلوسر  هب  و  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک 

«1 .« » تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  و  دشخبب ، ار  امش  ناهانگ  و  دیورب ، هار  دوخ ) یگدنز  ریسم  رد  مدرم و  نایم  رد   ) نآ اب  هک  دهد 
نامیا هک  یناسک  يا   » ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکی  َو  ًاـناقُْرف  ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

هک یـصاخ  ینیبنشور  و   ) دهدیم رارق  لطاب  زا  قح  ییادج  يارب  ياهلیـسو  امـش  يارب  دیزیهرپب  ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا رگا  دیاهدروآ 
.« دراد میظع  ششخب  لضف و  دنوادخ  دزرمآیم و  ار  امش  دناشوپیم و  ار  امـش  ناهانگ  و  تخانـش ) دیهاوخ  لطاب  زا  ار  قح  نآ  وترپ  رد 

«2»
ًامیِظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمَُکلامْعَأ  ْمَُکل  ِْحلُْصی  ًادیِدَس  ًالْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

______________________________

امـش يارب  ینعی  ِِهب » َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  . » دهدیم امـش  هب  شتمحر  زا  ربارب  ود  ینعی  ِِهتَمْحَر » ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  . » 28 دیدح : (- 1)
ص 456. ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  رصتخم  تسا . تلاهج  يروک و  رد  امش  ییانیب  بجوم  هک  دهدیم  رارق  یتیاده 

، میرکلا نآرقلا  ریـسفت  یف  بختنملا  دیهد . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  دیناوتیم  نآ  هطـساو  هب  هک  یتردـق  ینعی  اناقرف » . » 29 لافنا : (- 2)
ص 99. ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  یف  رصتخملا  ص 247 ،
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ار ناتناهانگ  دنک و  حالـصا  ار  امـش  لامعا  ادـخ  ات  دـییوگب . تسرد  قح و  نخـس  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

«1 .« » تسا هدش  لیان  یمیظع  يزوریپ ) و   ) يراگتسر هب  دنک  شلوسر  ادخ و  تعاطا  سک  ره  دزرمایب و 
ناـسآ ملاـع ) ود   ) رد ار  وا  راـک  تالکـشم )  ) ادـخ دـشاب  سرت  ادـخ  یقتم و  سک  ره  و  ًارُْـسی ...«  ِهِْرمَأ  ْنـِم  ُهـَل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَـم  َو  ... 

«2 .« » دنادرگیم

تادابع - 3

هراشا

تسرامم مزلتـسم  زین  دیدج  ياهراتفر  يریگدای  اما  تسا ، درف  راتفر  تیـصخش و  رییغت  يارب  يرورـض  تسخن و  ماگ  راکفا ، رییغت  هچرگ 
تیمها هب  نآرق » رد  يریگدای   » لصف مجنپ ، لصف  رد  ـالبق  اـم  دراد . نیرمت  هب  زاـین  سفن  رد  رارقتـسا  تیبثت و  يارب  ینعی  تسا ، ینـالوط 

هک يدارفا  درکیم  نشور  هک  میدـش  روآداـی  ار  ياهبرجت  اـج ، نآ  رد  میاهدرک . هراـشا  يریگداـی  لـمع  رد  هدـنریگدای  لاـعف  تکراـشم 
ندـید و ندینـش و  هب  اهنت  هک  دـنریگیم  دای  يدارفا  زا  رتعیرـس  ار  اهنآ  دـننکیم  رارکت  دـنروآیم و  نابز  رب  يریگداـی  يارب  ار  تاـملک 
یتکرح و ياـهتراهم  يریگداـی  ياـههنیمز  رد  دـنروآیمن . ناـبز  هب  یلو  دـننکیم  اـفتکا  ملیف ) قیرط  زا   ) دوخ ربارب  رد  تاـملک  شیاـمن 

اهتراهم هنوگ  نیا  نیرمت  یلمع و  تسرامم  نودب  درف  اریز  تسا ، یهیدـب  يرما  لاعف  تکراشم  تیمها  فلتخم ، یلغـش  ینف و  ياههفرح 
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. دریگب دای  ار  اهنآ  دناوتیمن  اههفرح  و 
رییغت زین  اهنآ و  هب  تبـسن  دوخ  رکف  رییغت  تالکـشم و  تیهام  تخانـش  هب  وا  هک  تسین  یفاک  اهنت  راـمیب  ناـمرد  يارب  یناـمرد ، ناور  رد 
ندرک هدایپ  یناور و  رامیب  طسوت  یگدـنز  رد  دـیدج  ياهتراهم  بسک  نیا  رب  هوالع  هکلب  دـبای ، تسد  یگدـنز  دوخ و  هب  تبـسن  شنیب 

راکفا
______________________________

.71 ، 70 بازحا : (- 1)
.4 قالط : (- 2)

 388 ص : یسانشناور ، نآرق و 
رد ییاهتیقفوم  ببـس  شدـیدج  راتفر  هک  دـنیبیم  دوخ  وا  بیترت ، نیا  هب  دراد . ترورـض  هزات  ياههنیمز  رد  مدرم  دوخ و  هرابرد  دـیدج 
هب وا  هب  تبـسن  مدرم  هک  دـنیبیم  رامیب  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  وا  هب  تبـسن  نارگید  راتفر  رد  نشور  یتارییغت  و  هدـش ، يو  یناسنا  طـباور 

یـشان هزات  ياهراتفر  یلمع  تسرامم  اب  بیترت ، نیا  هب  دننکیم . ینادردق  تبحم و  تقادـص و  دـننام  تبثم  فطاوع  راهظا  يدایز  نازیم 
اب ار  وا  دوشیم و  داجیا  رامیب  تیـصخش  رد  يدایز  رییغت  درادرب ، رد  تسرامم  نیا  هک  یـشخبتیاضر  جیاتن  یگدنز و  رد  دیدج  راکفا  زا 

تـسرامم راک و  شور  نانآ ، راتفر  رد  رییغت  داجیا  مدرم و  تیـصخش  شرورپ  يارب  نآرق  دربیم . شیپ  نامرد  يوس  هب  عیرـس  ییاـهماگ 
لاعتم دنوادخ  و  تسا . هتفرگ  راک  هب  دـشخب ، میکحت  نانآ  سوفن  رد  دراد  رظن  رد  هک  ار  يراتفر  دـیدج  تاداع  راکفا و  هنیمز  رد  یلمع 
یتاقوا رد  تادابع  نیا  بترم  مظنم و  ماجنا  تسا . هدرک  بجاو  ار  جـح  تاکز و  هزور ، زامن ، نوچمه  یفلتخم  تاداـبع  روظنم  نیمه  هب 

اهراک مامت  رد  لماک  یعوضخ  اب  هراومه  وا  هک  دوشیم  ثعاب  دـهدیم و  دای  نمؤم  هب  ار  یهلا  رماوا  لاثتما  دـنوادخ و  زا  تعاـطا  نیعم ،
یکین تبحم و  راهظا  اهشهاوخ و  اههتساوخ و  رب  طلـست  سفن و  اب  داهج  اهیتخـس و  لمحت  ربص و  نینچمه ، دشاب . هتـشاد  رظن  دنوادخ  هب 

کی هک  تسا  ياهدیدنسپ  ياهتلصخ  همه  اهنیا  دهدیم . دشر  ار  وا  یعامتجا  یگتسبمه  يراکمه و  هیحور  دزومآیم و  وا  هب  ار  مدرم  هب 
ثعاب اهتدابع  نیا  مظنم  هناـصلخم و  ماـجنا  هک  تسین  یکـش  دزاـسیم . ادـج  نارگید  زا  ار  لـماکتم  هتفاـی و  دـشر  راـجنهب و  تیـصخش 

وا دهدیم و  لیکشت  ار  وا  یناور  تمالس  تسرد  ياههیاپ  هک  یتایصوصخ  دنک ، لیصحت  ار  یتایصوصخ  نینچ  دناوتب  نمؤم  هک  دوشیم 
. تسا ناملسم  تیصخش  رب  تادابع  ریثأت  رگنشور  لیذ  تاحیضوت  هک  نانچ  دنکیم ، ظفح  یناور  يرامیب  هب  التبا  زا  ار 

: زامن  1 - 3

ربارب رد  عوشخ  عوضخ و  اـب  زاـمن  رد  ناـسنا  اریز  « 1 . » دراد دوجو  شراگدرورپ  ناـسنا و  نیب  ياهطبار  هک  دـهدیم  ناـشن  زاـمن »  » هملک
، دریگیم رارق  اـناوت  رداـق و  گرزب  يادـخ  ربارب  رد  دوخ  فیعـض  فیحن و  مسج  اـب  وا  دتـسیایم ، یتسه  ماـمت  راگدـیرفآ  راـگدرورپ و 

رب هک  ییادخ 
______________________________

م. تسا -. هطبار  دنویپ و  يانعم  هب  لصو )  ) ۀلص هشیر  زا  یبرع ] رد  ةالص   ] زامن (- 1)
 389 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ار يزور  قزر و  تسوا و  تردق  دی  رد  یگدنز  گرم و  هک  ییادخ  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  روما  ّربدـم  و  مکاح ، یتسه  تاّرذ  مامت 
ناسنا هناعضاخ  هناعشاخ و  فوقو  دریذپیم . ماجنا  وا  رما  هب  دسریم ، ام  هب  هک  يرش  ریخ و  ره  ردق و  اضق و  دنکیم و  میـسقت  مدرم  نیب 

وا رد  ار  یناور  تـینما  یبـلق و  شمارآ  یحور و  يافـص  نـسح  هـک  دـشخبیم  يوـنعم  ییورین  وا  هـب  لاـعتم ، دـنوادخ  ربارب  رد  زاـمن  رد 
دوخ ساوح  ندـب و  ياضعا  ماـمت  اـب  دوش - رازگرب  هتـسیاش  حیحـص و  روط  هب  هک  یتروص  رد  هتبلا  زاـمن - رد  ناـسنا  نوچ  دزیگنایمرب ،
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نابز رب  زامن  رد  هک  نآرق  تایآ  ادخ و  زج  زیچ ، چیه  هب  دنادرگیمرب و  يور  ایند  تالکـشم  تالاغتـشا و  همه  زا  دوشیم و  ادـخ  هجوتم 
داجیا ثعاب  زاـمن ، ياـنثا  رد  اـهنآ  هب  ندیـشیدنین  یگدـنز و  مومه  تالکـشم و  زا  لـماک  ینادرگ  يور  نیمه  دـنکیمن . رکف  دروآیم ،

زا یـشان  یناور  شمارآ  يزاسمارآ و  تلاح  نیا  دوشیم . ناـسنا  رد  لـقع  یگدوسآ  ناور و  شمارآ  لـماک و  « 1  » يزاسمارآ زا  یتلاح 
یبارطـضا تلاح  ندروآ  نییاپ  هنازور و  یگدنز  راشف  زا  یـشان  یبصع - تاّجنـشت  تّدش  شهاک  رد  ییازـسب  ریثأت  ینامرد  رظن  زا  زامن ،

لوط رد  نم  هک  شخبمارآ  باوـخ  لـماع  نیرتـمهم  دـیوگیم : پولـسیاه » ساـموت   » رتـکد دراد . دنتـسه - نآ  راـچد  مدرم  زا  یخرب  هک 
نیرتمهم میوگیم  کـشزپ  کـی  ناونع  هب  نم  تسا ، زاـمن  نیمه  مدرب ، یپ  نآ  هب  یناور  لـئاسم  رد  متراـهم  هبرجت و  يداـمتم  ياـهلاس 

«2 . » تسا زامن  ماهتخانش ، نونکات  نم  هک  ناسنا  باصعا  ناور و  رد  شمارآ  داجیا  هلیسو 
نآ دناوتیم  ناسنا  تسا و  یناور  ياهیرامیب  نامرد  يارب  دـیدج  نارگنامرد  ناور  زا  یخرب  هدافتـسا  دروم  لیاسو  زا  یکی  يزاسمارآ ،» »

دـشاب دناوتیم  نآ  يریگارف  يزاسمارآ و  نیرمت  همانرب  نیرتهب  دوخ  زور ، رد  راب  جنپ  مه  نآ  زامن ، ندـناوخ  دزومایب . نیرمت  قیرط  زا  ار 
. دوش اهر  یگدـنز  ياهیراتفرگ  اهراشف و  زا  یـشان  یبصع  تاجنـشت  زا  دـناوتیم  دریگب  دای  ار  يزاسمارآ  تیفیک  ناسنا  یتقو  ـالومعم  و 

ثیدـح رد  و  راداو » شمارآ  هب  زامن  اب  ار  ام  لالب ، يا  : » دومرفیم زاـمن  تاـقوا  ندیـسر  ارف  ماـگنه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
: هک تسا  هدمآ 

______________________________

، مالـسالا سفنلا و  ملع  ةودن  رـصعلا . ضارما  مالـسالا و  یـضارلا : دـمحم  هماسا  و  سفنلا . ملع  نآرقلا و  مئازعلا : وبا  یـضام  لامج  (- 1)
.1978 لوا ، دلج  یپک ) یلپ  تروص  هب   ) ضایر هاگشناد  یتیبرت  مولع  هدکشناد 

.360 ص 359 ، ةایحلا ، أدبا  قلقلا و  عد  یگنراک ، لید  (- 2)
 390 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نم مشچ  ییانشور  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زین  و  « 1 «. » داتسیایم زامن  هب  دمآیم  تخس  ادخ  لوسر  رب  يرما  هاگره  »
«2 .« » تسا زامن  رد 

. دناهریم دـنربیم ، جـنر  نآ  زا  هراومه  یناور  نارامیب  هک  یبارطـضا  زا  ار  ناسنا  زامن ، زا  یـشان  یناور  شمارآ  باصعا و  ددـمت  تلاح 
باصعا و ددـمت  تلاح  رد  یهاگ  ناسنا  دـنباییم . همادا  دـننامیم و  یقاب  ناسنا  رد  زین  زامن  زا  سپ  یتدـم  اـت  ـالومعم  اـهتلاح  نیا  نوچ 
ای دراوم  نیا  ثودـح  رارکت  دروآیم . دای  هب  ار  اهنآ  ای  دوشیم  وربور  زیگنا  بارطـضا  يدراوم  اـی  روما  اـب  زاـمن ، زا  سپ  یناور  شمارآ 

دوشیم و رجنم  ناسنا  رد  بارطضا  یجیردت  ندش » شوماخ   » هب زامن ، زا  سپ  یناسفن  شمارآ  باصعا و  ددمت  تلاح  رد  اهنآ  يروآدای 
بارطـضا و زا  درف  بیترت ، نیا  هب  دـباییم و  طاـبترا  زاـمن  زا  سپ  یناور  شمارآ  تلاـح  هب  زیگنا  بارطـضا  دراوـم  اـی  روـما  نیا  ـالوصا 

. ددرگیم اهر  دراوم ، ای  روما  نیا  زا  یشان  ینارگن 
يارب رـصاعم  يارگراتفر  نارگنامرد  ناور  زا  یخرب  ینامرد  ناور  نشور  ریثأـت  هیبش  دراد ، بارطـضا  ناـمرد  رد  زاـمن  هک  مهم  ریثأـت  نیا 

«3 « » لـباقتم عنم   » هب هک  دـننکیم  يوریپ  یـشور  زا  هپلو » فزوـج   » دـننام نارگناـمرد  ناور  نیا  تسا . یناور  ناراـمیب  بارطـضا  ناـمرد 
، شور نیا  رد  دوشیم . قالطا  نادـب  یلاعفنا » تیـساسح  شهاک  قیرط  زا  نامرد   » اـی يزاـسمارآ » قیرط  زا  ناـمرد   » ماـن تسا و  فورعم 

دراد رارق  باصعا  ددمت  تلاح  رد  ضیرم  هک  یماگنه  دهدیم . نیرمت  قیمع ، باصعا  ددـمت  داجیا  يارب  ار  یناور  رامیب  ادـتبا  رگنامرد ،
ياهمانرب اب  ار  راک  دروم  نیا  رد  رگنامرد  هتبلا  دنک . روصت  دوخ  نهذ  رد  ار  زیگنا  بارطضا  يایـشا  زا  یکی  هک  دهاوخیم  وا  زا  رگنامرد 

. دوش یهتنم  رتزیگنا  بارطضا  دراوم  هب  جیردتب  ات  دنکیم  عورش  فیفخ  ياهبارطضا  هدنزیگنارب  يایشا  زا  ینعی  دنکیم ، لابند  صخـشم 
نهذ زا  ار  روصت  نآ  هک  دهاوخیم  وا  زا  رگنامرد  دهدیم ، تسد  رامیب  هب  بارطضا  تلاح  زیگنارب ، بارطـضا  رما  روصت  ماگنه  هب  یتقو 

باـصعا ددـمت  تلاـح  هـب  دریگیم و  مارآ  راـمیب  هـک  نـیا  زا  سپ  ددرگ . زاـب  باـصعا  ددــمت  تلاـح  هـب  رگید  راـب  دزاـس و  رود  دوـخ 
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دنک و روصت  هرابود  ار  زیگنا  بارطضا  رما  نامه  هک  دوشیم  هتساوخ  وا  زا  زاب  ددرگیمرب ،
______________________________

ص 142. ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  رصتخم  (- 1)
ص 231. ۀیحورلا ، انتیبرت  يوح : دیعس  زا  لقن  هب  تسا . هدرک  تیاور  طسوالا »  » رد يربط  ار  ثیدح  نیا  (- 2)

 Reciprocal Inhibition (- 3)
 391 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نودـب باصعا  ددـمت  تلاح  رد  ار  زیگنارب  بارطـضا  لماع  نآ  دـناوتب  رامیب  هک  یماگنه  ات  دـباییم  همادا  نانچمه  شور  نیا  اـب  ناـمرد 
- باصعا ددمت  تلاح  نامه  رد  هتبلا  رتزیگنارب - بارطضا  يرما  ندرک  روصت  هب  رامیب  هلحرم ، نیا  زا  سپ  دنک . روصت  بارطضا  ساسحا 

ناور هپلو و  شور  دـبای . ییاهر  بارطـضا  زا  یلک  روطب  رامیب  هک  نیا  ات  دـباییم  همادا  نانچمه  نامرد  بیترت  نیا  هب  دوشیم و  نومنهر 
بارطـضا دراوم  نایم  دشوکیم  رگنامرد  شور  نیا  رد  تسا . راوتـسا  « 1 « » ندرک یطرـش   » لوصا رب  اساسا  رگید  يارگراتفر  نارگنامرد 

. دنک داجیا  هطبار  « 2  » باصعا ددمت  تلاح  نامه  ینعی  بارطضا ، فلاخم  شنکاو  زیگنا و 
رایـسب زامن ، زا  جـتنم  ینامرد  رثا  دـننکیم و  هدافتـسا  ارگراـتفر  نارگناـمرد  ناور  هک  یناـمردناور  شور  ناـیم  هباـشت  هجو  هک  مینیبیم 

اب دـباییم - همادا  زامن  زا  سپ  یتدـم  يارب  الومعم  هک  زامن - زا  یـشان  یناور  شمارآ  باصعا و  ددـمت  تلاح  نارتقا  اریز  تسا . دوهـشم 
ثعاب تیاهن  رد  دـنیآیم ، دوجو  هب  اهنآ  يروآدای  رثا  رد  ای  و  یگدـنز ، رد  اهنآ  اـب  یلمع  ههجاوم  رثا  رد  هک  يزیگنارب  بارطـضا  دراوم 

ددرگیم و زاـمن  زا  یـشان  یناور  شمارآ  باـصعا و  ددـمت  شنکاو  زیگنارب و  بارطـضا  لـماوع  ناـیم  هزاـت ، یطرـش  ياـههطبار  داـجیا 
. تسا بارطضا  اب  فلاخم  یشنکاو  عقاو  رد  زامن  زا  سپ  شمارآ  تلاح  شنکاو  هک  مینادیم 

- میدرک هراشا  مه  البق  هک  نانچ  ارگراتفر - نارگناـمرد  ناور  هک  تسا  یـشور  ناـمه  نیا  دوشیم و  اـهر  بارطـضا  زا  ناـسنا  نیارباـنب ،
. دنریگیم راک  هب  بارطضا  نامرد  يارب 

یتدم يارب  یناور - شمارآ  باصعا و  ددمت  تلاح  موادت  هب  دوخ  نیا  دزادرپیم و  حیبست  اعد و  رکذ و  هب  هلصافالب  زامن ، زا  سپ  ناسنا 
تحاران و یگدنز  رد  ار  وا  هک  یتالکشم  زا  دزادرپیم و  تاجانم  هب  دوخ  يادخ  اب  اعد ، رد  ناسنا  الوصا  دنکیم . کمک  زامن - زا  سپ 
تالکـشم و لـح  رد  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دوخ  هودـنا  جـنر و  ندرک  وگزاـب  اـب  دربیم و  هاـنپ  شهاـگرد  هب  تسا ، هتخاـس  برطـضم 

وگزاب نیمه  دنک . کمک  وا  هب  اهزاین  ندروآرب 
______________________________

 Conditioning (- 1)
دعس همجرت  یسفنلا . جالعلا  یـسفنلا و  لیلحتلا  ربراه : تربار  854 ؛ ص 846 - ۀیلقعلا ، ۀیـسفنلا و  ضارمالا  ملع  نیاوش : دراچیر م . (- 2)

: نادشاک نودلش  169 ؛ ص 167 - ، 1974 باتکلل ، ۀماعلا  ۀیرصملا  ۀئیهلا  هرهاق : لالج .
.185 ص 184 ، یکینیلکالا ، سفنلا  ملع  رتور : نایلوج  235 ؛ ص 232 - ذاوشلا ، سفن  ملع 
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، میداد حرش  البق  هک  یشور  نامه  هب  بارطضا - زا  ییاهر  هب  رجنم  یناور ، شمارآ  زا  یتلاح  نینچ  رد  زیگنا  بارطـضا  تالکـشم  ندرک 
هب تالکـشم  بیترت  نیدب  دوشیم . یناور  شمارآ  باصعا و  ددمت  تلاح  تالکـشم و  نایم  دیدج  یطرـش  طابترا  داجیا  قیرط  زا  ینعی 

، تسا بارطـضا  فلاخم  یتلاح  هک  یناور  شمارآ  باصعا و  ددمت  تلاح  اب  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ییاز  بارطـضا  تردق  جـیردت 
. دباییم دنویپ  هدش ، یطرش  ياهطبار  تروص  هب 

نایم رد  دـش . دـهاوخ  ناسنا  یناور  شمارآ  بجوم  رگید ، یـصخش  يارب  اهنآ  نایب  لئاسم و  تالکـشم و  ندرک  راکـشآ  نیا ، رب  هوـالع 
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. دوشیم بارطضا  تدش  شهاک  ثعاب  دوخ  رامیب ، طسوت  اهنآ  ییوگزاب  تالکشم و  يروآدای  هک  تسا  فورعم  نارگنامرد ، ناور 
روصت دوریم ، دوبهب  هب  ور  رگنامرد  ناور  ای  یمیمص و  تسود  کی  روضح  رد  تالکشم  ندرک  راکشآ  اب  ناسنا  یناور  تلاح  هک  لاح 
هاگرد هب  هثاغتسا  اعد و  راگدرورپ و  اب  تاجانم  هب  زامن  ره  زا  سپ  دنک و  وگزاب  ادخ  يارب  ار  دوخ  تالکـشم  رگا  ناسنا  نیمه  هک  دینک 

. تفای دهاوخ  دوبهب  ردقچ  شایناور  تلاح  دزادرپب ، وا  زا  يرای  بلط  وا و 
نمؤم اریز  دوشیم ، بارطـضا  تدش  شهاک  ثعاب  دنوادخ ، هاگرد  هب  عرـضت  اعد و  فرـص  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نیا ، رب  نوزفا 

: تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنادیم 
 ... ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو 

«1  ...« » منک باجتسم  ار  امش  ياعد )  ) ات دیناوخب  ارم  دومرف  امش  راگدرورپ  »
 ... ِناعَد اذِإ  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو 

خـساپ دـناوخیم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار  هدـننک  اعد  ياعد  مکیدزن ،! نم  وگب )  ) دـننک لاؤس  نم  هرابرد  وت  زا  نم  ناگدـنب  هک  یماگنه  «و 
«2  ...« » میوگیم

______________________________

.60 رفاغ : (- 1)
.186 هرقب : (- 2)
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ار شیاعد  دـنوادخ  هک  تسا  راودـیما  نمؤم  اریز  دـهاکیم . ناسنا  بارطـضا  تدـش  زا  دـنوادخ  هاگرد  هب  اعد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب 

المع لاعتم  دنوادخ  ایآ  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اب  دزاس . عفر  ار  شبارطضا  هودنا و  هدروآرب و  ار  شتاجاح  لح و  ار  شتالکـشم  باجتـسم ،
، لاعتم دنوادخ  تباجتسا  هب  ناسنا  يراودیما  اعد و  قیرط  زا  ادخ  هب  ندروآ  يور  فرـص  الوصا  هن ، ای  دنکیم  باجتـسم  ار  ناسنا  ياعد 

. دش دهاوخ  يو  بارطضا  تّدش  شهاک  هب  رجنم  دراد ، دوجو  دنوادخ  طسوت  اعد  تباجتسا  لامتحا  هک  بلاطم  نیا  نیقلت  قیرط  زا 
یناور يورین  زا  یگرزب  شخب  ـالوصا  دوـشیم و  یـشان  يو  یناور  ياـهداضت  لـح  ربارب  رد  ناـسنا  زجع  زا  بارطـضا ، هک  تسا  نشور 

اـهییاناوت و حیحـص ، روـط  هب  دـنناوتیمن  یناور  ناراـمیب  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دوـشیم . فرـصم  یناور  ياـهداضت  ّلـح  يارب  ناـسنا 
ناشتاناکما اهییاناوت و  ندـش  لیطعت  ثعاب  دـنکیم و  فرـصم  ار  ناـشيورین  اـهنآ ، یناور  ياـهداضت  نوچ  دـنهد ، زورب  ار  ناـشتاناکما 

الومعم دوشیم ، دازآ  یناور  ياهداضت  دـنب  دـیق و  زا  نانآ  یناور  ياهورین  دـنوشیم و  نامرد  یتقو  یناور ، ناراـمیب  نیمه  اـما  دوشیم .
. دباییم شیازفا  دیلوت  راک و  يارب  ناشيورین  دننکیم و  طاشن  یباداش و  راهظا 

تینما و ساسحا  نآ  اریز  ددرگیم . جاتنتـسا  زامن  زا  دوشیم ، لصاح  قفوم  ینامردناور  کـی  زا  هک  ياهجیتن  ناـمه  دوشیم ، هظحـالم 
ياهریجنز رد  ـالبق  هک  ییورین  دوشیم ، وا  یناور  يورین  ندـش  دازآ  ثعاـب  دـنکیم ، داـجیا  ناـسنا  رد  زاـمن  هک  ار  بارطـضا  زا  ییاـهر 

. دنکیم ساسحا  شدوجو  مامت  رد  ار  توارط  طاشن و  تلاح  ناسنا ، هجیتن  رد  دوب . ینادنز  دیقم و  ینارگن  بارطضا و 
يورین ندش  دازآ  رب  هوالع  اریز  تسا . نآ  ینامرد  ناور  ریثأت  زا  رتشیب  رایـسب  رگید ، هبنج  زا  زامن  ریثأت  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 

هک دـشخبیم  يونعم  يورین  نانچ  نآ  وا  هب  زامن ، يانثا  رد  دـنوادخ  ناسنا و  نایم  يونعم  هطبار  الوصا  بارطـضا ، ریجنز  زا  ناسنا  یناور 
ياهراک ماجنا  اهیتخـس و  لّمحت  رب  ار  وا  هک  ییاـهییاناوت  دوشیم ، يو  میظع  ياـهییاناوت  ندـش  دازآ  هدارا و  تیوقت  دـیما ، دـیدجت  هیاـم 

هب ار  اهنآ  زا  یکچوک  شخب  الومعم  هک  تسا  هتفهن  ناسنا  دوجو  رد  یمیظع  ياهورین  اهییاناوت و  عقاو  رد  دزاـسیم . رداـق  گرزب  رایـسب 
: دیوگیم صوصخ  نیا  رد  زمیج  مایلیو  دریگیم . راک 
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زا یکچوک  هشوگ  اهنت  ام  اریز  میتسه ، هدـنز  همین  يدوجوم  هک  میمهفیم  میجنـسب ، میـشاب  دـیاب  هک  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  ار  دوخ  اـم  رگا  »
ياـهزرم نورد  رد  هک  یگنت  ياههدودـحم  رد  اـم ، زا  درف  ره  رگید ، تراـبع  هب  اـی  میریگیم ، راـک  هب  ار  دوـخ  ینهذ  یندـب و  ياـهورین 
دناوتیمن ای  درادـن ، هجوت  اهنآ  هب  الومعم  اما  تسا ، ناوارف  نوگانوگ و  ياهورین  ياراد  ناـسنا  دـنکیم . یگدـنز  دزاـسیم  دوخ  یقیقح 

«1 .« » دریگ راک  هب  ار  اهنآ 
ندـش اهر  ثعاب  لاعتم ، دـنوادخ  زا  یناحور  هقراب  ای  یهلا ، ضیف  یعون  تفایرد  زامن و  لوط  رد  راگدرورپ  اب  ناسنا  يونعم  هطبار  نیمه 

ملع شریذپ  يارب  هجیتن ، رد  دنادرگیم . دـنلب  ار  شتمه  يوق و  ار  شاهدارا  مزج ، ار  شمزع  دوشیم و  ناسنا  رد  رتتـسم  يونعم  ياهورین 
داجیا ببـس  زامن  هک  درک  تباث  لراک » سیـسکلا   » يوسنارف کشزپ  دوشیم . رتاناوت  گرزب ، ياهراک  ماجنا  يارب  و  رتهداـمآ ، تفرعم  و 

اههاگترایز و رد  نارامیب  زا  یخرب  عیرـس  يافـش  هب  رجنم  الامتحا  هک  تسا  تلاح  نیمه  ددرگیم و  ناـسنا  رد  یـصخشم  يونعم  طاـشن 
«2 . » دوشیم دباعم 

: تسا هتفگ  هداد و  رارق  دیکأت  دروم  زامن  ریثأت  هرابرد  ار  زمیج  مایلیو  هیرظن  اهدعب  یسیلگنا  سانش  ناور  ترب ، لریس 
بلطم نیا  میرادن . ار  نادـب  لوصو  يأر  ای  يداع  طیارـش  رد  هک  میوش  ینالقع  طاشن  زا  یگرزب  رابنا  دراو  میناوتیم  زامن  هطـساو  هب  ام  »

«3 .« » تسا زمیج ، مایلیو  ناسانش ، ناور  نیرتروهشم  زا  یکی  رّکفت  زا  ذوخأم 
وا هب  تعامج  زامن  يادا  يارب  دجـسم  هب  درف  دـمآ  تفر و  اریز  دراد  یمهم  ینامرد  ریثأـت  تعاـمج  زاـمن  ـالوصا  قوف ، لـئاسم  رب  هوـالع 

نارگید و اب  وا  يراکمه  بجوم  ییانشآ  نیمه  دسانـشب و  ار  دوخ  هلحم  نکاس  دارفا  زا  رگید  يرایـسب  ناگیاسمه و  هک  دهدیم  تصرف 
اب زیمآ  تّدوم  هناتـسود و  یعامتجا  طباور  هنوگ  نیا  الوصا  دوشیم . مدرم  اب  تّدوم  یتسود و  يرارقرب  یعاـمتجا و  ملاـس  طـباور  داـجیا 

تیصخش و دشر  هب  اهنت  هن  نارگید ،
______________________________

ص 239. ةایحلا ، أدبا  قلقلا و  عد  یگنراک ، لید  (- 1)
.171 ص 170 ، ، 1980 فراعملا ، ۀبتکم  توریب : دیرف ، دعسا  قیفش  همجرت  موس ، پاچ  لوهجملا ، کلاذ  ناسنالا  لراک : سیسکلا  (- 2)

ص 21. رشنلا ، ۀعابطلل و  قشمد  راد  قشمد : هدبع ، ریمس  همجرت  ینیدلا ، سفنلا  ملع  ترب : لریس  (- 3)
 395 ص : یسانشناور ، نآرق و 

لماع دوخ  نیا  دیامنیم . عابـشا  نیمأت و  هورگ ، يوس  زا  ار  وا  شریذپ  هورگ و  هب  ار  وا  قلعت  زاین  هکلب  دنکیم ، کمک  درف  یلاعفنا  دـشر 
طسوت شریذپ  مدع  ساسحا  ای  هورگ و  هب  قلعت  مدع  اوزنا و  ییاهنت و  ساسحا  رثا  رد  مدرم  زا  یخرب  هک  دوشیم  یبارطضا  زا  يریگـشیپ 

. دنربیم جنر  نآ  زا  هورگ ،
هعمج ماما  هک  دـنهدیم  ارف  شوگ  زامن  ياههبطخ  هب  هعمج  نارازگزامن  اریز  دـنکیم . افیا  ار  یمهم  یناـمرد  شقن  هعمج  زاـمن  نینچمه 

، شیادیپ للع  حیرشت  هب  دنکیم و  حرطم  دنتـسه ، اهنآ  ریگرد  مدرم  هک  ار  یتایح  یعامتجا و  تالکـشم  زا  یخرب  الومعم  نآ  نایرج  رد 
شیادیپ و للع  حیرـشت  هب  دهدیم و  رارق  ثحب  دروم  ار  راجنهبان  یفارحنا و  ياهراتفر  زا  یخرب  هعمج  ماما  دزادرپیم . اهنآ  نامرد  هار  و 

. دزادرپیم اهنآ  رب  هبلغ  ياههار  نایب 
حیاصن و دنربیم . هدافتـسا  دـنکیم ، حیرـشت  ار  اهنآ  يدرف  یعامتجا و  تالکـشم  هک  ییاههبطخ  نینچ  عامتـسا  اب  نارازگزامن ، کشیب 
راجنهب و راتفر  ياهشور  زین  اهنآ و  رب  هبلغ  تالکـشم و  اب  هلباقم  یگنوگچ  صوصخ  رد  هعمج ، ماما  يوس  زا  هک  ياهدنزرا  ياهییامنهار 

. دنریگیم هرهب  دوشیم ، هئارا  اهنآ  هب  درف ، رطاخ  تیعمج  یناور و  ّتینما  ققحت  بجوم  هک  یملاس 
کمک یکدوک  زا  هدننک  تکرش  درف  هب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هعمج  زامن  هناریگشیپ  رثا  دراد : ینامرد  هناریگـشیپ و  راثآ  هعمج ، زامن 

رد ار  شتردـق  صخـشم و  یحیحـص  وحن  هب  یگدـنز  رد  ار  شراتفر  تهج  هک  یلمع  ياـهداشرا  ینید و  تاـمولعم  عاونا  هب  اـت  دـنکیم 
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شنیب حطـس  ندرب  الاب  رد  اههبطخ  هک  يریثأت  هب  دوشیم  طوبرم  نآ ، ینامرد  رثا  اـّما  دـبای . تسد  دـنکیم ، نوزفا  تالکـشم  اـب  هعجاوم 
هرابرد زامن ، زا  سپ  دارفا  یخرب  دراد . اهنآ - رب  هبلغ  اهیتخـس و  ربارب  رد  شاهدارا  تیوقت  زین  دربیم و  جـنر  نآ  زا  هک  یتالکـشم  و  درف -

زامن هژیوب  تعامج و  زامن  یلک  روطب  دـنهاکیم . دوخ  بارطـضا  زا  وا  ياهییامنهار  اـب  دننیـشنیم و  هرکاذـم  هب  ماـما  اـب  دوخ  تالکـشم 
. یهورگ ینامرد  ناور  هک  تسا  رثؤم  نآ  نامرد  دارفا و  تیصخش  ماکحتسا  نیوکت و  رد  هزادنا  نامه  هب  هعمج ،

و « 1  » دناهتخادرپ یهورگ » یتیبرت  ینامرد  ناور   » یعون هب  نارگید ، Klapman و  نامپالک
______________________________

.210 ص 209 ، لالج ، دعس  همجرت  یسفنلا ، جالعلا  یسفنلا و  لیلحتلا  ربراه : تربار  (- 1)
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اهنآ زا  هک  یعاـفد  ياهمـسیناکم  زین  دنتـسه و  نآ  راـچد  هـک  یناور  ياـهداضت  عاوـنا  تالکـشم و  هراـبرد  ناراـمیب  شنیب  شیازفا  يارب 
ياهینارنخـس دـنراد ، زاین  تالکـشم  رب  هبلغ  يارب  اهنآ  کمک  هب  یناور  نارامیب  هک  يرگید  ياـهتراهم  تاـعالطا و  دـننکیم و  هدافتـسا 

يارب هعمج  زامن  ياههبطخ  هک  تسا  يرثا  هیبش  اساسا  یهورگ ، یتیبرت  ینامرد  ناور  عون  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـناهدرک . داریا  يداـشرا 
«1 . » دراذگیم یقاب  دوخ  زا  یگدنز ، راشف  زا  یشان  یناور  فیفخ  تالکشم  یخرب  يریگشیپ  ای  نامرد 

هژیوب و  زامن ، اما  دوشیم . ماجنا  یناور ، يراـمیب  زورب  زا  سپ  ـالومعم  یناـمرد  ناور  هک  نیا  نآ  تسا و  هجوت  لـباق  ياهتکن  اـج  نیا  رد 
ناور اب  زامن ، ور ، نیا  زا  تسا . رتهب  نامرد  زا  يریگشیپ  کش  نودب  دنکیم و  يرگشیپ  یناور  يرامیب  هب  درف  ندش  راچد  زا  هعمج  زامن 
هجوت دـش - هراشا  زین  البق  هک  نانچ  یناور - يرامیب  زا  يریگـشیپ  عوضوم  هب  ناسانـش  ناور  زا  یـضعب  اریخا  تسین . هسیاقم  لباق  ینامرد 

. دناهداد ناشن 
. دریگیم رب  رد  ار  حور  ریهطت  هکلب  دوشیم ، اهیگدولآ  زا  مسج  ریهطت  بجوم  اهنت  هن  زامن ، همدقم  ناونع  هب  وضو »  » هک نیا  رگید  بلطم 

اهـشزغل ناـهانگ و  یگدولآ  زا  شحور  مسج و  دـنکیم  ساـسحا  نمؤم  دوش - ماـجنا  حیحـص  روط  هب  هک  یتروص  رد  وضو - نتفرگ  اـب 
يزاسمارآ تلاح  هب  دورو  دـنوادخ و  اب  يونعم  طابترا  يارب  ار  ناسنا  یحور  یمـسج و  تراهط  یکاپ و  ساسحا  نیا  تسا . هدـش  كاـپ 

. دزاسیم هدامآ  زامن ، رد  یحور  یمسج و 
تباث اریز  « 2 . » دـناهدرک هراشا  نآ  هب  ناکـشزپ  ناگدنـسیون و  زا  یخرب  هک  دراد  زین  کیژولویزیف  ریثأت  یناور ، ریثأت  نیا  رب  هوـالع  وضو 

يزاسمارآ تحارتسا و  ثعاب  هنازور ، راک  زا  یصخشم  ياههلصاف  رد  راب و  جنپ  هنازور  مه  نآ  ندب ، زا  ییاهتمسق  نتسش  هک  تسا  هدش 
______________________________

فـصو ام  هک  یبیترت  هب  ار  اهنت  نامرد  ای  يراـتفر  ياهبارطـضا  زا  يریگـشیپ  رثا  اـبلاغ  هعمج  زاـمن  هک  دوشیم  هدـهاشم  هزورما  اـما  (- 1)
رد هک  دراد  ترورض  دنرادن . ار  هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  یفاک  یگدامآ  هعمج ، همئا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  تلع  دنکیمن . افیا  میدرک ،

نایامنهار ناونع  هب  ناشـشقن  يافیا  يارب  یفاک  یناور  یمومع و  گنهرف  ياههبنج  هک  دوش  رظندـیدجت  يروط  هعمج  همئا  يزاس  هداـمآ 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  یصخش  یعامتجا و  یگدنز  ياههبنج  زا  يرایسب  رد  هکلب  ینید ، ياههبنج  رد  اهنت  هن  مه  نآ  مدرم 

هب  ) ضاـیر هاگـشناد  یتـیبرت  موـلع  هدکـشناد  مالـسا » یـسانشناور و   » سنارفنک سفنلا ، ملع  نآرقلا و  مئازعلا : وـبا  یـضام  لاـمج  (- 2)
.1978 لوا ، دلج  یپکیلپ ) تروص 

 397 ص : یسانشناور ، نآرق و 
هدومرف شرافس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  مینیبیم  ور ، نیا  زا  دوشیم . ناسنا  یناور  یمـسج و  جنـشت  تدش  فیفخت  تالـضع و 

«1 «. » أّضوتف تبضغ  اذا  : » دریگب وضو  مشخ  ماگنه  ناسنا  هک  تسا :
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: هزور  2 - 3

. تسا یمسج  یناور و  ياهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  سفن و  بیذهت  شرورپ و  بجوم  و  رایـسب ، يدیاوف  ياراد  ناسنا  ناور  رظن  زا  هزور 
نیدب تساهنآ و  رب  طلست  تاوهـش و  ربارب  رد  تمواقم  نیرمت و  یعون  باتفآ ] بورغ  ات  رجف  زا  شیپ   ] ندیماشآ ندروخ و  زا  يراددوخ 

: دوشیم هدیمد  ناسنا  رد  اوقت  حور  بیترت ،
امـش رب  هزور  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  يدارفا  يا   » َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

«2 .« » دیوش راکزیهرپ  ات  هدش ، هتشون  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگنامه  دش  هتشون 
فیرش ثیدح  رد  « 3 «. » دنکشیم دنتسه  ناهانگ  أدبم  عبنم و  هک  ار  تاوهـش  هزور ، هک  ارچ  دینک  زیهرپ  ناهانگ  باکترا  زا  دیاش   » ینعی

دیاب دشاب ، هزور  امش  زا  يدرف  هاگره  تسا ، « 4  » يرپس نوچمه  هزور  : » تسا هدمآ  نینچ  دـناهدرک ، تیاور  دواد  وبا  يراخب و  هک  يوبن ،
زا هزور   ) متسه هزور  رابود  نم  دیوگب : دیاب  دنک ، یشاحف  ای  عازن و  وا  اب  یـسک  رگا  دراذگب و  رانک  ار  يرـسکبس  يدرخیب و  ینابزدب و 

رادهزور ناهد  يوب  هنیآ  ره  تسوا  تردق  هضبق  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  ییوگازـسان ،) زا  هزور  اذغ و 
كرت نم  رطاخ  هب  ار  تاوهش  بآ و  اذغ و  هک  يرادهزور  تسا ، رتوبشوخ  ادخ  شیپ  کشم  يوب  زا 

______________________________

هب ، ) ضایر هاگـشناد  یتیبرت  مولع  هدکـشناد  مالـسا » یـسانشناور و   » سنارفنک رـصعلا . ضارما  مالـسالا و  یـضارلا : دمحم  ۀـماسا  (- 1)
.1978 لوا ، دلج  یپک ،) یلپ  تروص 

.183 هرقب : (- 2)
ص 25. نیلالج ، ریسفت  (- 3)

. تسا ناهانگ  ربارب  رد  یعنام  ینعی  (- 4)
 398 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » دراد شاداپ  ربارب  هد  هنسح  ره  مهدیم و  ار  هزور  شاداپ  دوخ  نم  دنکیم ،
حیحـص ياهراتفر  دـناوتیم  دوشیم و  ناسنا  هدارا  تیوقت  ببـس  هامکی ، تدـم  هب  اهنآ  رب  طلـست  تاوهـش و  ندرک  راـهم  نیرمت  موادـت 

ياهراتفر ماجنا  هب  هراومه  دوخ  ریمـض  زا  هتـساخرب  ياهزیگنا  اب  دهد . ماجنا  یبوخب  ار  دوخ  فیاظو  اهتیلوؤسم و  دزومایب و  ار  یناگدـنز 
. دشاب دهعتم  مزتلم و  وکین 

هب دزومآیم  هزور  نایرج  رد  هک  ار  ربص  تلـصخ  دـنکیم و  روبـص  مواـقم و  تاوهـش ، یگنـشت و  یگنـسرگ و  ربارب  رد  ار  ناـسنا  هزور 
هب ار  دوخ  ناسنا  هک  دنکیم  شرافـس  دنوادخ  تسا و  هدیدنـسپ  ياهتلـصخ  زا  ربص  الوصا  دهدیم . میمعت  دوخ  یگدنز  رگید  ياههبنج 

یناسفن تاوهـش  اهاوه و  ربارب  رد  تمواقم  سفن و  اب  داهج  یگدنز و  ياهیتخـس  لّمحت  رد  ناسنا  رای  نیرتهب  هک  ارچ  دزاس ، هتـسارآ  نآ 
. داد میهاوخ  حیضوت  ربص ، نوماریپ  هدنیآ  رد  تسا . ربص 

هب دننکیم و  ساسحا  ار  یگنسرگ  جنر  دوخ  اریز  تسارقف  هب  تبسن  اهنآ  ینابرهم  اینغا و  فطاوع  ندش  هتخیگنارب  هزور  یناور  دیاوف  زا 
. دنکیم تیوقت  ار  یعامتجا  يرایمه  يراکمه و  نواعت و  حور  لئاسم ، نیمه  دنزادرپیم و  نایاونیب  ناسحا  یکین و 

. تسا یمسج  ياهیرامیب  زا  یخرب  نامرد  بجوم  یبط و  دیاوف  ياراد  هزور  هوالعب ،
. دراد وا  ناور  تمالس  رد  ییازسب  ریثأت  ناسنا  مسج  تمالس  هک  تسا  فورعم 

: تاکز  3 - 3
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ارقف و هب  ار  دوـخ  لاـم  زا  یـصخشم  رادـقم  لاـس  ره  هک  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  تسا و  تاـکز »  » ضیارف زا  یکی  مالـسا ، بـتکم  رد 
لابق رد  هک  دوشیم  ثعاب  دـنکیم و  تیوقت  نیکاسم  ارقف و  اب  ار  ناناملـسم  ینادـجو  تکراشم  ساسحا  تاکز  دـنک . قاـفنا  نادـنمزاین 

زا ار  ناـسنا  دزوـمآیم و  ناناملــسم  هـب  ار  یتسودـعون  تاـکز ، هـضیرف  دـننک . شـالت  ناـنآ  هاـفر  یتخبــشوخ و  تـهج  رد  تیلوؤـسم ،
. دهدیم تاجن  زآ  لخب و  یهاوخدوخ و  يروحمدوخ و 

، اهنآ یتخبشوخ  يارب  شالت  مدرم و  هب  ندرک  یکین  تبحم و  رد  درف  ییاناوت  هک  میتفگ  البق 
______________________________

ص 431. خیرات ، نودب  یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب : لوا . دلج  ۀنسلا ، هقف  قباس : دیسلا  (- 1)
 399 ص : یسانشناور ، نآرق و 

تمالـس يارب  یـساسحا  نینچ  نتـشاد  دوشیم و  درف ]  ] دوخ زا  تیاضر  ساسحا  داـجیا  ببـس  و  هورگ ، هب  قلعت  ساـسحا  تیوقت  بجوم 
هیکزت ریهطت و  بجوم  نداد  هقدـص  دـیامرفیم  نآ  ریغ  ای  تاکز  قیرط  زا  هچ  هقدـص ، هراـبرد  نآرق  تسا . یناوارف  تیمها  ياراد  یناور 

: تسا سفن 
 ... اِهب ْمِهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ 

«1  ...« » یهد شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اهنآ  نآ  هلیسو  هب  ات  ریگب  تاکز )  ) ياهقدص اهنآ  لاوما  زا  »
ار یناسنا  سفن  ینعی  دنکیم ، هیکزت  كاپ و  ارقف  هب  تبـسن  تواسق  یهاوخدوخ و  زآ و  لخب و  يدیلپ  زا  ار  ناسنا  سفن  تاکز ، نیاربانب 

دمحا « » 2 . » دوشیم ترخآ  ایند و  یتخبـشوخ  هتـسیاش  هک  ییاج  ات  دشخبیم  التعا  یلمع  یقالخا و  تاکرب  تاریخ و  اب  دهدیم و  دشر 
شلام ندرک  جرخ  تیفیک  هک  میمت  هلیبق  زا  يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  کلام » نب  سنا   » زا لبنح » نب 

دنکیم لصو  وت  هب  ار  تناکیدزن  تسا و  وت  یگزیکاپ  ثعاب  تاکز  اریز  زادرپب  ار  تلام  تاکز  : » دومرف دوب ، هدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  ار 
«3 .« » یسانشب ار  دنمزاین  هیاسمه و  نیکسم و  قح  هک  دوشیم  ثعاب  و 

: جح  4 - 3

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  دجسم و  ترایز  همرکم و  هکم  رد  ادخ  هناخ  ترایز  اریز  تسا ، یمهم  دیاوف  ياراد  یناور  رظن  زا  جح » »
نانچ نآ  ناناملـسم  هب  تسا ، مالـسا  ردـص  ناناملـسم  ياهیراکادـف  روآدای  هک  ینکاما  یحو و  لزانم  ترایز  زین  هرونم و  هنیدـم  رد  هلآ 

تینما شمارآ و  یتخبـشوخ و  ساسحا  رد  ار  وا  دنکیم و  لیاز  وا  زا  ار  یگدنز  مومه  اهیراتفرگ و  هک  دشخبیم  یمیظع  یحور  يورین 
. دزاسیم ورف 

______________________________

.103 هبوت : (- 1)
ص 328. ۀنسلا ، هقف  قباس : دیسلا  (- 2)

. ذخأم نامه  (- 3)
 400 ص : یسانشناور ، نآرق و 

ياهـسابل مامت  تسا . ینتورف  رد  تسرامم  یعون  و  اهیراتفرگ ، اهیتخـس و  لّمحت  يارب  نیرمت  یعون  جـح ، کسانم  ماـجنا  نیا ، رب  هوـالع 
ثعاب دوخ  نیا  دـننکیم ، هدافتـسا  ناسکی  روط  هب  ریقف ، اـی  دـنمتورث  هچ  مارحا ،)  ) جـح هداـس  ساـبل  زا  دوشیم و  هدروآرد  نت  زا  رخاـف 

عاـمتجا دـحاو  یناـکم  رد  همه  دوشیم ، فلتخم  یعاـمتجا  تاـقبط  اـهتلم و  اـهداژن و  زا  ناناملـسم ، همه  ناـیم  هناردارب  طـباور  تیوـقت 
، فلتخم ياهتلم  زا  ناناملـسم  گرزب  ییامهدرگ  نیا  دـنزادرپیم . وا  هاگرد  هب  عرـضت  اـعد و  لاـعتم و  دـنوادخ  شتـسرپ  هب  دـننکیم و 
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. دننک رارقرب  هناتسود  طباور  دنسانشب و  ار  رگیدکی  دنوش و  سونأم  مه  اب  ات  دروآیم  مهارف  یتصرف 
ماجنا زا  مرحم  صخـش  اریز  تسا ، یناسفن  ياـههزیگنا  تاوهـش و  رب  تموکح  سفن و  ندرک  راـهم  يارب  ینیرمت  جـح ، کـسانم  ماـجنا 
عونمم يدـنوادخ  تایهنم  ناهانگ و  باکترا  یلک  روطب  ییوگازـسان و  ینمـشد ، راهظا  هلداـجم ، ناـنز ، اـب  یکیدزن  هلمج ، زا  ییاـهراک 

. دشاب قفوم  یناسنا ، ياهدروخرب  کین و  ياهراک  ماجنا  مدرم و  اب  ترشاعم  رد  هک  دزومآیم  ناسنا  هب  نیمه  تسا و 
َْریَخ َّنِإَف  اوُدَّوََزت  َو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِّجَْحلا  ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتامُوْلعَم  ٌرُهْـشَأ  ُّجَْـحلا 

ضرف دوخرب  ار  جح  جح ) کسانم  عورـش  مارحا و  اب   ) هک یناسک  و  تسا ، ینیعم  ياههام  رد  جح   » ِباْبلَْألا ِیلوُأ  ای  ِنوُقَّتا  َو  يْوقَّتلا  ِداَّزلا 
ادخ دیهد  ماجنا  ریخ  ياهراک  زا  هچنآ  تسین و  لادج  هانگ و  نانز و  اب  یـسنج  شزیمآ  جح  رد  هک ) دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب   ) دـناهدرک

«1 .« » لقع نابحاص  يا  دیزیهرپب  نم  زا  تسا و  يراگزیهرپ  هشوت  داز و  نیرتهب  هک  دینک  هیهت  هشوت  داز و  دنادیم و 
ربارب رد  دـنک و  هیکزت  ار  دوخ  سفن  دـشوکیم  نآ  نایرج  رد  ناسنا  هک  يداـهج  تسا ، سفن  اـب  داـهج  هاگدـید ، نیا  زا  جـح  نیارباـنب ،

دتسیاب و یناسفن  ياههزیگنا  اههتساوخ و 
______________________________

.197 هرقب : (- 1)
 401 ص : یسانشناور ، نآرق و 

دزن يدرم  تسا ، لوقنم  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  دهد . نیرمت  نارگید  هب  تبحم  ریخ و  ياهراک  ماجنا  اهیتخـس و  لمحت  رد  ار  دوخ 
: درک ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

«1 .« » تسا جح  نآ  درادن و  یتخس  هک  ورب  يداهج  هب  : » دومرف ربمایپ  متسه » فیعض  وسرت و  یناسنا  نم  »
زا هزات  هک  تسا  نیا  لثم  ددرگیم  رب  جـح  زا  ناملـسم  یتقو  دزرمآیم و  ار  ناهانگ  روربم  جـح  هک  تسین  هدیـشوپ  ناناملـسم  رب  ـالوصا 

: تسا هدمآ  دناهدرک  لقن  ملسم  يراخب و  هک  یثیدح  رد  دشاب . هدش  دلوتم  ردام 
دبع زا  دشاب ». هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  تسا  يزور  دننام  ددرگیم  زاب  جح  زا  نوچ  دـهدن ، ماجنا  قسف  داسف و  درازگب و  جـح  هک  یـسک  »

: دومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  ضر )  ) دوعسم نب  هّللا 
نهآ و ياهیـصلاخان  يرگنهآ  مد  هک  نانچ  دربیم  نیب  زا  ار  هانگ  قسف و  هرمع ، جح و  اریز  دـیهد ، ماجنا  مه  رـس  تشپ  ار  هرمع  جـح و  »

«2 . » دناهدرک لقن  يذمرت  یئاسن و  ار  ثیدح  نیا  تسین ». تشهب  زج  يزیچ  روربم  جح  شاداپ  دربیم و  نیب  زا  ار  هرقن  الط و 
تینما و ساـسحا  زا  زیربل  داـش و  یلد  اـب  جـح ، هدـنرازگ  و  تسا ، ناـهانگ  شزرمآ  بجوم  هدـش ، هتفریذـپ  روربم و  جـح  کـش ، نودـب 

ماـمت هک  دـشخبیم  وا  هـب  یمیظع  يورین  ناـنچ  تـینما ، یتخبـشوخ و  ساـسحا  نـیمه  ددرگیمرب و  جـح  زا  رطاـخ  تـیعمج  شمارآ و 
. دنکیم شومارف  دریگیم و  هدیدان  تسا ، هدش  وا  بارطضا  یبصع و  تاجنشت  بجوم  هک  ار  هچنآ  یگدنز و  ياهیتخس  اهیراتفرگ و 

ربص - 4

ربارب رد  ناسنا  ییاناوت  شیازفا  تیـصخش و  تیوقت  سفن و  تیبرت  يارب  يدـیاوف  ربص  رد  اریز  دـنکیم ، توعد  ربص  هب  ار  ناـنمؤم  نآرق 
یگدنز و نیگنس  ياهراب  اهیتخس و 

______________________________

هک دشاب  نمـشد  ربارب  رد  داهج  اب  هسیاقم  رد  دیاش  جـح ، رد  داهج  نتـشادن  یتخـس  زا  دوصقم  . » ص 626 ۀنسلا ، هقف  قباس : دیـسلا  (- 1)
م. تسا -.» ناوارف  ياهیراوشد  اهیتخس و  اب  مأوت 

.627 ص 626 ، ذخأم ، نامه  (- 2)
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 402 ص : یسانشناور ، نآرق و 
. تسا هتفهن  ادخ ، نید  يالتعا  هار  رد  داهج  همادا  يارب  ورین  جیسب  زین  راگزور و  بئاصم  ثداوح و 

ینورد و ياهـسوه  لرتنک  تماقتـسا و  اب  و   ) دـییوج يرای  زامن  ربص و  زا   » َنیِعِـشاْخلا یَلَع  اَّلِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلاـِب  اُونیِعَتْـسا  َو 
«1 .« » تسا نارگ  ناعشاخ  يارب  زج  راک  نیا  و  دیریگب ) ورین  راگدرورپ  هب  هجوت 

ثداوح ربارب  رد   ) زامن و  تماقتـسا ) و   ) ربص زا  ناـمیا  اـب  دارفا  يا   » َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ِةـالَّصلا  َو  ِْربَّصلاـِب  اُونیِعَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
«2 .« » تسا نارباص  اب  دنوادخ  اریز )  ) دیریگب کمک  یگدنز ) تخس 

( اهسوه تالکـشم و  ربارب  رد   ) دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا   » َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُِطبار  َو  اوُِرباص  َو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
دیاش دـیزیهرپب  ادـخ  زا  دـیروآ و  لمع  هب  تبقارم  دوخ  ياـهزرم  زا  دـیهد و  جرخب  تماقتـسا  زین )  ) نانمـشد ربارب  رد  دـینک و  تماقتـسا 

«3 .« » دیوش راگتسر 
راهظا دـیآیم ، دراو  وا  رب  هک  راگزور  راوگان  ثداوح  بئاصم و  اـی  دوشیم ، وا  هجوتم  هک  يرازآ  تالکـشم و  زا  رباـص ، نمؤم  ـالوصا 

رباص نانمؤم  تخانـش  يارب  یهلا  شیامزآ  ایند ، بئاصم  تسا و  هدومرف  شرافـس  ربص  هب  ار  وا  دـنوادخ  اریز  دـنکیمن ، یناوتان  هوکش و 
. تسا
______________________________

.45 هرقب : (- 1)
.153 هرقب : (- 2)

.200 نارمع : لآ  (- 3)
 403 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نادـهاجم دوش  مولعم  ات  مینکیم  شیامزآ  اعطق  ار  امـش  همه  اـم   » ْمُکَراـبْخَأ اَُوْلبَن  َو  َنیِِرباَّصلا  َو  ْمُْکنِم  َنیِدِـهاجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 
«1 .« » مییامزایب ار  امش  رابخا  و  دننایک ؟ امش  نایم  زا  نارباص  یعقاو و 

َو ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنیِِرباَّصلا  ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَْألا  َو  ِلاْومَْألا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 
نایز یگنسرگ ، سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  امش  همه  اعطق   » َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ 

ام دنیوگیم : دسر  اهنآ  هب  یتبیصم  هاگره  هک  اهنآ  ناگدننک . تماقتسا  هب  هد  تراشب  مینکیم و  شیامزآ  اههویم  دوبمک  یناج و  یلام و 
تیاده دنتـسه  اهنآ  هدش و  ناشلاح  لماش  ادخ  تمحر  فاطلا و  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا  میدرگیم . زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  نآ  زا 

«2 .« » ناگتفای
َّنِإَـف اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  َو  ًارِیثَک  ًيذَأ  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْـسََتل  َو  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأ  ِیف  َّنُوَْلُبَتل 
دندش هداد  ینامسآ )  ) باتک امـش  زا  شیپ  هک  اهنآ  زا  دیوشیم و  شیامزآ  دوخ  سوفن  لاوما و  رد  ملـسم  روط  هب   » ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ 
هشیپ اوقت  دینک و  تماقتسا  رگا  دینش و  دیهاوخ  ناوارف  هدنهد  رازآ  نانخـس  دنتفرگ  شیپ  كرـش  هار  هک  اهنآ  زا  نینچمه ) دوهی و  ینعی  )

«3 .« » تسا نانیمطا  لباق  مکحم و  ياهراک  زا  اهنیا  اریز  تسا ) رتهتسیاش   ) دیزاس
______________________________

.31 دمحم : (- 1)
.157 - 155 هرقب : (- 2)
.186 نارمع : لآ  (- 3)

 404 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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. تسا هدرک  دیجمت  نآ  زا  نآرق ، رد  یفلتخم  دراوم  رد  دنوادخ  هک  تسا  نانمؤم  هدیدنسپ  لیاصخ  زا  یکی  ربص  یلک  روطب 
ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َناک  َُّمث  ٍَۀبَْرتَم  اذ  ًانیِکْسِم  َْوأ  ٍَۀبَْرقَم  اذ  ًامِیتَی  ٍۀَبَغْـسَم  ِيذ  ٍمْوَی  ِیف  ٌماعْطِإ  َْوأ  ٍۀَبَقَر  ُّکَف  ُۀَبَقَْعلا  اَم  َكارْدَأ  ام  َو 

. تسا ندرک  دازآ  ادخ ) هار  رد   ) هدنب نآ  تسیچ ؟ هبقع  نآ  هک  تسناد  یناوت  هنوگچ  و  ِۀَنَْمیَْملا ...«  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِۀَمَحْرَْملِاب  اْوَصاَوت  َو 
يریگتسد  ) نیشنكاخ رطضم و  ریقف و  هب  ای  ندرک .) ناسحا   ) دوخ دنواشیوخ  میتی  هب  ای  تسا . یگنـسرگ  یطحق و  زور  رد  نداد  ماعط  و 

اهنآ هک  دننکیم . شرافـس  قلخ  اب  ینابرهم  ربص و  ّتیمها  هب  ار  رگیدـکی  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  دـشاب  نانآ  زا  مه  هاگنآ  و  ندرک .)
«1 (.« » دنریگ تسار  تسد  هب  لمع  همان  و   ) دنتداعس نمی و  لها 

رد همه  ناسنا  هک  رـصع . هب  مسق   » ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا  َو 
شرافـس ار  رگیدـکی  نید  رد  يرادـیاپ  یتسار و  یتسرد و  هب  دـندش و  راکوکین  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  رگم  تسا . تراـسخ 

«2 .« » دندرک
َلاْملا یَتآ  َو  َنیِِّیبَّنلا  َو  ِباتِْکلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل 

َنِیِلئاَّسلا َو  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع 
______________________________

.18 - 12 دلب : (- 1)
. رصع هروس  (- 2)

 405 ص : یسانشناور ، نآرق و 
َنیِذَّلا َِکئلوُأ  ِسْأَْبلا  َنیِح  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  اوُدَـهاع  اذِإ  ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماـقَأ  َو  ِباـقِّرلا  ِیف  َو 

ماـمت و   ) دـینک برغم  قرـشم و  يوس  هب  ار  دوخ  تروص  زاـمن ) ماـگنه  هب  هک   ) تسین نیا  اـهنت )  ) یکین  » َنوـُقَّتُْملا ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  اُوقَدَـص 
هب هک  دنتـسه  یناسک  راکوکین ) و   ) یکین هکلب  دیزاس ) نآ  فورـصم  ار  دوخ  تقو  همه  دشاب و  هلبق  رییغت  هلبق و  هلأسم  زا  امـش  يوگتفگ 
هب دـنراد  نآ  هـب  هـک  ياهقـالع  اـب  ار  دوـخ )  ) لاـم و  دـناهدروآ ، ناـمیا  ناربماـیپ  ینامـسآ و  باـتک  ناگتـشرف و  زیخاتـسر و  زور  ادـخ و 

ار تاـکز  دـنرادیم و  اـپرب  ار  زاـمن  دــننکیم ، قاـفنا  ناـگدرب  نـالئاس و  هار و  رد  ناگدــناماو  نانیکــسم و  ناـمیتی و  نادــنواشیوخ و 
هب تماقتـسا  گنج  نادیم  رد  اهیرامیب و  اهتیمورحم و  ربارب  رد  دننکیم و  افو  دنتـسب - دهع  هک  یماگنه  هب  دوخ - دهع  هب  و  دـنزادرپیم .
.« ناراکزیهرپ دنتـسه  اهنیا  و  تسا ) گنهامه  ناشداقتعا  راتفر و  راتفگ و  و   ) دـنیوگیم تسار  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دـنهدیم ، جرخ 

«1»
ققحت یبایتسد و  يارب  ناسنا  اریز  دزرو . تموادم  یملع ، یلمع و  فادها  ققحت  يارب  دـهج  لذـب  راک و  رد  هک  دزومآیم  ناسنا  هب  ربص 

زاین یملع ، ياههنیمز  رد  هچ  یـسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  یئارجا  یلمع  یگدنز  ياههنیمز  رد  هچ  دوخ ، فادـها  رثکا  هب  ندیـشخب 
ناونع هب  قیقحت  راک و  جـنر  ربارب  رد  ربص  موادـم و  ریگیپ و  ياهـشالت  ترورـض  لیلد  نیمه  هب  دراد . دایز  شـشوک  تقو و  فرـص  هب 

. دیامنیم هرهچ  فادها ، ققحت  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  يارب  مزال  مهم و  تلصخ  کی 
دنمورین ياهدارا  زا  رادروخرب  تسا  يدرف  رباص ، ناسنا  نیاربانب ، دراد . یگتسب  ناسنا  هدارا  يورین  نازیم  هب  عقاو  رد  راکتشپ  ربص و  نازیم 
دناوتیم هدارا  يورین  اب  ناسنا ، دریذـپیمن . یتساک  شتمه  دوشیمن و  تسـس  شمزع  دـنک ، دروخرب  عناوم  تالکـشم و  اـب  دـنچ  ره  هک 

. دناشوپب ققحت  هماج  ییالاو ، فادها  هب  دهد و  ماجنا  یگرزب  ياهراک 
______________________________

.177 هرقب : (- 1)
 406 ص : یسانشناور ، نآرق و 
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تسیب هاگره  َنوُهَقْفَی ...«  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌۀَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ... 
دندرگیم زوریپ  دندش  رفاک  هک  یناسک  زا  رفن  رازه  رب  دنشاب  رفن  دص  رگا  دننکیم و  هبلغ  رفن  تسیود  رب  دنشاب  امـش  زا  تماقتـسا  اب  رفن 

«1 .« » دنمهفیمن هک  دنتسه  یهورگ  اهنآ  هک  ارچ 
تعاط تدابع و  رد  راکتـشپ  ربص و  زین  مدرم و  ینمـشد  ّتیذا و  راگزور و  بئاـصم  یگدـنز و  تالکـشم  ربارب  رد  ربص  ناـسنا ، هاـگره 

، هتفای دـشر  تیـصخش  اب  یناسنا  دزومایب ، ار  دـیلوت  راک و  رد  راکتـشپ  دوخ و  یناسفن  ياهلاعفنا  تاوهـش و  ربارب  رد  تمواقم  دـنوادخ و 
تینوصم یناور  ياهبارطـضا  ربارب  رد  تسا و  رودـب  ینارگن  زا  یناسنا  نینچ  و  دوب ، دـهاوخ  لاعف  هدـننک و  دـیلوت  هتفای و  لامک  لداعتم ،

. تشاد دهاوخ 

رکذ - 5

عقاو رد  نآرق ، توـالت  اـعد و  رافغتـسا و  و  ربکا ) هّللا  هّللا و  ناحبـس  رکذ   ) نتفگ ریبـکت  حـیبست و  قیرط  زا  ادـخ  رکذ  رب  نمؤم  تموادـم 
: دوشیم يو  یناور  شمارآ  تینما و  ساسحا  سفن و  يافص  هیکزت و  بجوم 

ادـخ دای  هب  ناشیاهلد  دـناهدروآ و  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ   » ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  الَأ  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
«2 .« » دباییم شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  دیشاب  هاگآ  تسا ، مارآ ) و   ) نئمطم

______________________________

.65 لافنا : (- 1)
.28 دعر : (- 2)

 407 ص : یسانشناور ، نآرق و 
یـضَْرت َکَّلََعل  ِراهَّنلا  َفارْطَأ  َو  ْحِّبَـسَف  ِلـْیَّللا  ِءاـنآ  ْنِم  َو  اـِهبوُرُغ  َلـْبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َلـْبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو  َنُولوُقَی  اـم  یلَع  ِْربْصاَـف 

، زور فارطا  بش و  يانثا  رد  نینچمه  نآ و  بورغ  زا  شیپ  باتفآ و  عولط  زا  لـبق  نک و  ربص  دـنیوگیم  اـهنآ  هچنآ  ربارب  رد  نیارباـنب  »
«1 .« » يوش دونشخ  ات  روآ  اجب  ار  تراگدرورپ  دمح  حیبست و 

 ... َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو 
«2  ...« » تسا نانمؤم  يارب  تمحر  افش و  هک  مینکیم  لزان  ار  نآرق  «و 

: دیامرفیم زین  و  « 3 « » تسا اهلد  يافش  بجوم  ادخ  رکذ  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
تمحر دـننکیم و  هطاـحا  ار  اـهنآ  ناگتـشرف  هک  نیا  رگم  دنـشاب  ادـخ  رکذ  لوغـشم  هک  یلاـح  رد  دـنوشیمن  عـمج  مـه  رود  یهورگ  »

«4 .« » دوب دهاوخ  ناشدای  هب  دنوادخ  دوشیم و  لزان  اهنآ  رب  یهلا  شمارآ  دریگیم و  رب  رد  ار  اهنآ  يدنوادخ ،
نیمه دراد و  رارق  وا  یتسرپرـس  تیامح و  تحت  تسا و  کـیدزن  دـنوادخ  هب  هک  دـنکیم  ساـسحا  ادـخ  رکذ  ماـگنه  ناملـسم ، ـالوصا 

: دیامرفیم دنوادخ  دوشیم . وا  رد  یتخبشوخ  شمارآ و  تینما ، تردق ، سفن ، هب  دامتعا  سح  ندش  هتخیگنارب  بجوم 
 ... ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف 

______________________________

.130 هط : (- 1)
.82 ءارسا : (- 2)

ۀئیهلا هیردنکـسا : یمالـسا ، سفن  ملع  وـحن  يواقرـشلا : دـمحم  نسح  زا : لـقن  هب  تسا . هدرک  لـقن  سنا  زا  یملید  ار  تـیاور  نـیا  (- 3)
ص 300. باتکلل ، ۀیرصملا 
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ص 299. ذخأم ، نامه  يواقرشلا : دمحم  نسح  زا  لقن  تسا . هدرک  لقن  دیعس  نبا  زا  هجام  نبا  ار  تیاور  نیا  (- 4)
 408 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1  ...« » مشاب امش  دای  هب  ات  دیشاب  نم  دای  هب  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

ترـضح نآ  زین  و  « 2 « » متـسه وا  اب  نم  دـنک ، تکرح  نم  رکذ  هب  شیاـهبل  دـیوگب و  ارم  رکذ  نم  هدـنب  هک  ماداـم  : » دـیامرفیم دـنوادخ 
«3 .« » تسا وت  يارب  نامسآ  رد  يدای  نیمز و  رد  يرون  ادخ  رکذ  اریز  نک ، توالت  ار  ادخ  باتک  شاب و  ادخ  دای  هب  : » دومرف

ساسحا ماگنه  هک  یبارطـضا  نامرد  بجوم  کش  نودـب  دروآیم ، دوجو  هب  شمارآ  تینما و  ناسنا ، سفن  رد  ادـخ ، رکذ  هک  اج  نآ  زا 
. دوب دهاوخ  دهدیم ، تسد  ناسنا  هب  یگدنز  ياهرطخ  اهراشف و  ربارب  رد  ییاهنت  زجع و 

 ... ًاْکنَض ًۀَشیِعَم  َُهل ، َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو 
«4  ...« » تشاد دهاوخ  یتخس ) و   ) گنت یگدنز  دوش  نادرگ  يور  نم  دای  زا  سک  ره  «و 

: دیامرفیم رکذ  تلیضف  رد  دنوادخ  تسا . اهتدابع  نیرترب  زا  یکی  ادخ ، رکذ 
 ... ُرَبْکَأ ِهَّللا  ُرْکَِذل  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  ... 

«5  ...« » تسا قلخ ) هشیدنا  ّدح  زا  رترب  و   ) رتگرزب ادخ  رکذ  انامه  درادیم و  زاب  تارکنم  اهیتشز و  زا  ار ) ناسنا   ) زامن »... 
______________________________

.152 هرقب : (- 1)
ص 299. ذخأم ، نامه  يواقرشلا : دمحم  نسح  زا  لقن  تسا . هدرک  لقن  ۀمغلا » فشک   » رد ینارعش  ماما  ار  تیاور  نیا  (- 2)

ص 33. ذخأم ، نامه  يواقرشلا . نسح  دمحم  زا  لقن  تسا . هدرک  لقن  دیعس  وبا  زا  یلعیوبا  ار  ثیدح  نیا  (- 3)
.124 هط : (- 4)

.45 توبکنع : (- 5)
 409 ص : یسانشناور ، نآرق و 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زین  و 
«1 .« » تسا هدرم  هدنز و  مدآ  لثم  دوشیمن ، ادخ  رکذ  نآ  رد  هک  ياهناخ  دوشیم و  ادخ  رکذ  نآ  رد  هک  ياهناخ  لثم  »

عوکر و رد  تاحیبست  نتفگ  نآرق ، توالت  ربکا و  هّللا  نتفگ  هب  زامن  رد  رازگزامن  الثم  دنتـسه . رکذ  راکددم  ای  رکذ  یعون  تادابع  همه 
دمح و حیبست و  رافغتسا و  هب  زامن  نایاپ  رد  دزادرپیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  دورد  نداتـسرف  دنوادخ و  يانث  دمح و  دوجس و 

: دیامرفیم زامن  هرابرد  دنوادخ  « 2 . » دنتسه رکذ  همه  اهنیا  دوشیم و  لوغشم  اعد  ادخ و  ریبکت 
نم دای  يارب  ار  زامن  نک و  شتـسرپ  ارم  تسین ، نم  زج  يدوبعم  متـسه ، هّللا  نم   » يِرْکِِذل َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  ِینُْدبْعاَف  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  ِینَّنِإ 

«3 .« » راد اپب 
. دنتسه رکذ  همه  اهنیا  تسا و  ناسنا  تیاده  رطاخ  هب  رکـش  وا و  میظعت  یهلا و  مشخ  تابجوم  زا  يرود  ادخ و  تعاط  عقاو  رد  مه  هزور 

: دیامرفیم هزور  هرابرد  دنوادخ 
رب ار  ادخ  دینک و  لیمکت  ار  اهزور  نیا  هک  تسا  نیا  فدـه  و  َنوُرُکْـشَت ...«  ْمُکَّلََعل  َو  ْمُکادَـه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  َةَّدـِْعلا  اُولِمُْکِتل  َو  ... 

«4 .« » دینک يرازگرکش  دیاش  دیرمشب و  گرزب  هدرک  تیاده  ار  امش  هک  نیا 
______________________________

ص 300. ذخأم ، نامه  يواقرشلا : دمحم  نسح  زا  لقن  هب  دناهدرک . لقن  يرعشا  یسوم  وبا  زا  يراخب  ملسم و  ار  تیاور  نیا  (- 1)
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.231 ص 228 - ۀیحورلا ، انتیبرت  يوح : دیعس  (- 2)
.14 هط : (- 3)

.185 هرقب : (- 4)
 410 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هرابرد تسا . نیمه  زین  رکذ  يانعم  دنکیم و  جح  کسانم  ماجنا  ادخ و  اب  تاجانم  اعد ، زامن ، فقو  ار  دوخ  ناملـسم  ناسنا  زین ، جح  رد 
: دیامرفیم جح 

ٍتامُوْلعَم ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  َو  ْمَُهل  َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل  ٍقیِمَع  ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو 
 ... ِماْعنَْألا ِۀَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع 

عفانم دـهاش  ات  دـنیایب . ادـخ ) هناخ  يوس  هب   ) رود هار  ره  زا  رغـال  ياـهبکرم  رب  هراوس  هداـیپ و  اـت  نک  جـح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  «و 
ماگنه  ) تسا هداد  يزور  اهنآ  هب  هک  نایاپراهچ  رب  ینیعم  مایا  رد  ار  ادـخ  مان  دنـشاب و  شخب ) تاـیح  هماـنرب  نیا  رد   ) شیوخ نوگاـنوگ 

«1  ...« » دنربب ندرک ) ینابرق 
 ... ٍتادوُدْعَم ٍماَّیَأ  ِیف  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  « 2 : » دیامرفیم تارمج  یمر  هرابرد  و 

«3 (.« » هجحلا يذ  هام  12 و 13  ياهزور 11 ،  ) دینک دای  ینیعم  ياهزور  رد  ار  ادخ  «و 
زین زامن  زا  جراخ  هکلب  دنکیمن ، افتکا  ادخ  رکذ  هب  هنازور  ياهزامن  ماگنه  اهنت  درادرب ، ماگ  ادخ  برقت  قیرط  رد  دـهاوخیم  هک  ینمؤم 

نآرق و توالت  تدابع ، قیرط  زا  راگدرورپ  هب  نتـسج  برقت  ـالوصا  دزادرپیم . رکذ  هب  وا  هاـگرد  هب  عرـضت  اـعد و  ریبکت و  حـیبست و  اـب 
. دوشیم ناسنا  حور  شمارآ  تینما و  تیبثت  نامیا و  قیمعت  ثعاب  هیعدا ، داروا و 

______________________________

.28 ، 27 جح : (- 1)
.229 ص 228 ، ذخأم ، نامه  يوح : دیعس  (- 2)

.203 هرقب : (- 3)
411 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هبوت - 6

. ددرگیم رجنم  یناور  ياهیرامیب  ضراوع  زورب  هب  ساسحا  نیا  دوشیم و  ناسنا  رد  بارطـضا  دوبمک و  ساـسحا  ببـس  هاـنگ ، ساـسحا 
هجوت دنتسه ، هانگ  ساسحا  ببسم  هک  يو  هتـشذگ  لامعا  هرابرد  رامیب  ياههاگدید  رییغت  عوضوم  هب  يدراوم - نینچ  رد  ینامرد - ناور 

دوخ صقن  هانگ و  ساسحا  يارب  یلیلد  رگید  هک  يروط  هب  درگنیم ، دوخ  لامعا  هب  يدـیدج  هاگدـید  زا  تلاـح  نیا  رد  راـمیب  دـنکیم .
يرامیب ضراوع  بارطضا و  ماجنارس ، دوشیم و  رتهدامآ  دوخ »  » شریذپ يارب  دباییم و  فیفخت  شنادجو  شنزرـس  هجیتن  رد  دنیبیمن .

. دوریم نیب  زا  شایناور 
يوس هب  تشگزاب  ای  هبوت  اریز  دـهدیم . هئارا  اـم  هب  تسا ، هاـنگ  ساـسحا  ناـمرد  يارب  قفوم  ریظنیب و  یـشور  هک  ار  هبوت »  » شور نآرق 

تدـش شهاـک  بجوـم  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  یهلا  تیاـضر  بلج  هب  ناـسنا  دـیما  تیوـقت  ناـهانگ و  شزرمآ  ببـس  لاـعتم ، دـنوادخ 
هک دنکیم  هدامآ  يروط  ار  وا  تیصخش  درادیماو و  يزاسدوخ  حالصا و  هب  ار  ناسنا  ابلاغ  هبوت  نیا ، رب  هوالع  دوشیم . ناسنا  بارطضا 

سفن هب  دامتعا  دسانـشب و  رتشیب  ار  دوخ  شزرا  هک  دنکیم  کمک  ناسنا  هب  رما  نیمه  دوشن و  راتفرگ  ناهانگ  اهاطخ و  ماد  رد  رگید  راب 
. دش دهاوخ  رجنم  ناسنا  یناور  شمارآ  تینما و  ساسحا  تیبثت  هب  دوخ  هبون  هب  لئاسم  نیا  دبای و  شیازفا  يو  رد  تیاضر ، و 
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نم ناگدنب  يا  وگب :  » ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق 
نابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ  دزرمآیم ، ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیاهدرک ، متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک 

«1 .« » تسا
______________________________

.53 رمز : (- 1)
 412 ص : یسانشناور ، نآرق و 

زا سپـس  دنک  متـس  دوخ  هب  ای  دهد  ماجنا  يدـب  راک  هک  یـسک   » ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِـجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْـسَی  َُّمث  ُهَسْفَن ، ِْملْظَی  َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 
«1 .« » تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دیامن ، شزرمآ  بلط  دنوادخ 

 ... ُءاشَی ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
«2  ...« » دشخبیم دشاب ) هتشاد  یگتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رتنییاپ  دشخبیمن و  ار  كرش  زگره )  ) دنوادخ »

يارب اهنت  هبوت   » ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  ُۀـَبْوَّتلا  اَمَّنِإ 
ار یـصاخشا  نینچ  هبوـت  دـنوادخ  دـننکیم ، هبوـت  يدوز  هب  سپـس  دـنهدیم و  ماـجنا  تلاـهج  يور  زا  ار  يدـب  راـک  هک  تـسا  یناـسک 

«3 .« » تسا میکح  اناد و  ادخ  دریذپیم و 
دیاـمن ناربج  هبوت و  ندرک ، متـس  زا  سپ  هک  یـسک  نآ  اـما   » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  َهَّللا  َّنِإَـف  َحَلْـصَأ  َو  ِهِْملُظ  ِدـَْعب  ْنِم  َباـت  ْنَمَف 

«4 .« » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دریذپیم  ار  وا  هبوت  دنوادخ 
َۀَمْحَّرلا ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْلُقَف  اِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاج  اذِإ  َو 

______________________________

.110 ءاسن : (- 1)
.48 ءاسن : (- 2)
.17 ءاسن : (- 3)

.39 هدئام : (- 4)
 413 ص : یسانشناور ، نآرق و 

هب دنیآ  وت  دزن  دنراد  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  هاگره   » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف ، َحَلْـصَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َبات  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ ،
هبوت و سپـس  دـنک  ینادان  يور  زا  يدـب  راک  امـش  زا  سک  ره  هدرک ، ضرف  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  امـش ، رب  مالـس  وگب : اـهنآ 

«1 .« » تسا نابرهم  هدنزرمآ  وا  دیامن ، ناربج ) و   ) حالصا
دـنیامن و هبوت  نآ  زا  دـعب  دـننک و  هانگ  هک  اهنآ  و   » ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدـَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اُونَمآ  َو  اهِدـَْعب  ْنِم  اُوبات  َُّمث  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  َو 

«2 .« » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  نآ  سپ  رد  وت  راگدرورپ  اریز ) دنراد  وا  وفع  دیما   ) دنروآ نامیا 
سپـس دنهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دننک و  هبوت  هک  ار  یناسک  نم   » يدَـتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو 

«3 .« » مزرمآیم دنوش ، تیاده 
ْمُه َو  اُولَعَف  اـم  یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو  ْمِِهبُونُذـِل  اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َْوأ  ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
هک یماگنه  هک  اـهنآ  و   » َنِیِلماـْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  َو  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  ْمُهُؤازَج  َکـِئلوُأ  َنوُمَْلعَی 
هک ادخ  زج  تسیک  و  دننکیم - شزرمآ  بلط  دوخ  ناهانگ  يارب  دنتفایم و  ادخ  دای  هب  دننک  متـس  دوخ  هب  ای  دنوش  یتشز  لمع  بکترم 
ریز زا  هک  تسا  ییاهتـشهب  راگدرورپ و  شزرمآ  ناشـشاداپ  اهنآ  دـننادیم . هک  نیا  اـب  دـننکیمن  هاـنگ  رب  رارـصا  و  دـشخبب - ار  ناـهانگ 
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هنادواج تسا ، يراج  اهرهن  اهنآ  ناتخرد ) )
______________________________

.54 ماعنا : (- 1)
.82 هط : (- 2)

.153 فارعا : (- 3)
 414 ص : یسانشناور ، نآرق و 

«1 .« » دنتسه لمع  لها  هک  اهنآ  يارب  تسا  یکین  شاداپ  هچ  نیا  دننامیم و  نآ  رد 
زیهرپ رافغتسا و  هبوت و  هب  ار  ناملـسم  دنکیمن ، هدعو  فلخ  زگره  تسا و  ناهانگ  هدنزرمآ  ریذپهبوت و  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  هب  داقتعا 

تعاط و هب  دنک و  هبوت  هناصلاخ  ناملـسم ، هک  یماگنه  دنکیم . قیوشت  راودـیما و  یهلا  تیاضر  ترفغم و  هب  ار  وا  درادیم و  او  هانگ  زا 
ببـس هک  یهانگ  ساـسحا  هجیتن ، رد  دریگیم و  مارآ  شـسفن  دوشیم و  هدوسآ  شرطاـخ  دوش ، مزتلم  حـلاص  لـمع  دـنوادخ و  تداـبع 

. دوریم نیب  زا  تسا ، هدش  وا  بارطضا  ینارگن و 
دوجو هب  نانآ  تیصخش  رد  یتفگش  تارییغت  فلتخم  ياهـشور  کمک  اب  دزادرپب و  بارعا  ناور  نامرد  هب  تسناوت  نآرق  بیترت ، نیا  هب 

: زا دنترابع  تفرگ  راک  هب  نآرق  هک  ییاهشور  دروآ .
نیوکت رد  یمهم  رایـسب  جیاتن  هچ  لمع  نیا  هک  مینادیم  و  ناشاهلد . رد  اوقت  تخرد  نتـشاک  اهنآ و  ناج  رد  دیحوت  هب  هدیقع  تیبثت  - 1

. تشادرب رد  نانآ  راتفر  تیصخش و 
ياهتلـصخ اهتداع و  هب  ناـنآ  نتـسارآ  و  هتـشذگ ، تشز  تاداـع  يرایـسب  زا  اـهنآ  هیلخت  بجوم  هک  فلتخم ، تاداـبع  ندرک  بجاو  - 2

. درک کمک  اهنآ  تیصخش  دشر  لداعت و  هب  هک  ییاهتلصخ  هدیدنسپ ،
ساسحا یلدگنت و  جنشت و  زورب  لامتحا  زا  دنکیم و  کمک  یگدنز  ياهیتخس  لمحت  رد  ار  ناسنا  هک  ربص  شزومآ  هب  نانآ  قیوشت  - 3

. دهاکیم بارطضا  هودنا و 
وا یتسرپرـس  تیامح و  تحت  ار  دوخ  دنک و  ادـخ  هب  یکیدزن  ساسحا  ناسنا  دوشیم ، ثعاب  رما  نیا  ادـخ . رکذ  تموادـم  هب  قیوشت  - 4

. تسا شمارآ  تینما و  ساسحا  زا  ناسنا  ندش  راشرس  راک  نیا  هجیتن  دهد و  رارق 
ییاهر هانگ  ساسحا  زا  یشان  بارطضا  ینارگن و  زا  ات  دنکیم  کمک  ناسنا  هب  دوخ  هبون  هب  نیا  هبوت . رافغتسا و  هب  ناناملسم  قیوشت  - 5

. دبای
______________________________

.136 ، 135 نارمع : لآ  (- 1)
 415 ص : یسانشناور ، نآرق و 

نانآ سفن  رد  ياهدیدنـسپ  ياهتلـصخ  و  نامرد ، ار  ناناملـسم  تیـصخش  رد  فعـض  ياههبنج  دش  قفوم  اهـشور  نیا  زا  هدافتـسا  اب  نآرق 
نیرتشیب نآرق  الوصا  تسا . هتـشاد  ییازـسب  ریثأت  نانآ  هتفای  دـشر  لداعتم و  راجنهب و  تیـصخش  نیوکت  رد  هک  ییاهتلـصخ  دـنک ، سرغ 

رد یمالسا  عماوج  رد  یلک  روطب  ناتسبرع و  هریزج  هبش  رد  برع  هعماج  یگدنز  ياههبنج  هیلک  رد  مهم  رایسب  تارییغت  داجیا  رد  ار  ریثأت 
داهن . ياج  رب  ناهج ، رسارس 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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